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EXPLICAÇÃO
A História de São Paulo, como a de todo o Brasil, está
sujeita a receber os acréscimos fornecidos pela demonstração
do conteúdo de Arquivos públicos e particulares, brasileiros e
estrangeiros, especialmente portugueses e espanhóis, que novas
contribuições documentais possam oferecer ao esclarecimento
dos respectivos episódios.
Foi o que aconteceu com a aquisição, pela Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, quando Diretor o Professor Celso
Cunha, do Arquivo da Casa de Mateus, em Portugal reunido
por seu Morgado, D. Luís Antônio de Sousa Botelho e Mourão, entre 1765 e 1775 Governador c Capitão-General da
Capitania de São Paulo.
Algumas revelações no mesmo contidas divulgamos em
Folhetins do «Jornal do Comércio», do Rio de Janeiro, entre
abril e outubro de 1966. Aqui os reunimos em pequeno volu~
me, graças à gentileza da Divisão de Publicações e Divulgação daquela. Biblioteca, que o incluiu na Coleção Rodolfo
Garcia, dedicada ao melhor conhecimento do passado brasileiro em tôd,as >as modalidades científicas e culturais.
Hélio Vianna

TRÊS MEMÓRIAS DE PEDRO TAQUES
OBRAS DE PEDRO TAQUES

Bastante desconhecido de nossos estudiosos, apesar da
publicação de três de seus trabalhos na Rcinsta do Instituto
Histórico c Geográfico Brasileiro, permanecia no século passado o historiador e genealogista Pedro Taques de Almeida
Pais Leme (17H-1777), quando em 1883 um grupo de eruditos sem qualquer resultado prático resolveu criar no Rio de
Janeiro uma Sociedade com o seu nome, destinada a coligir
materiais para uma futura História das Bandeiras. Entre eles
estavam João Capistrano de Abreu, Araripe Júnior, Sílvio Romero, Teixeira de Melo e outros.
PEDRO TAQUES E AFONSO TAUNAY
Em 1914, ano do bicentenário do nascimento de Pedro
Taques, dele começou a ocupar-se, por escrito, o também
historiador paulista, embora não nascido em São Paulo, Afonso de Escragnolle Taunay.
Na Revista do Instituto Histórico c Geográfico de São
Paulo, vol. XIX, daquele ano, publicada no seguinte, inseriu
sua primeira biografia, em 27 páginas, conforme conferência
que na instituição pronunciou a 20 de julho do mesmo ano.

Reproduziu-se, essa palestra, no Tomo Especial da Revista
do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, Parte V (Rio
de Janeiro, 1917), das Publicações do Primeiro Congresso
de História Nacional, também em 1914 promovido pela instituição carioca.
Igualmente na Revista do Instituto de São fíaulo, vol.
XX, de 1915, saída em 1918, divulgou Taunay «Inéditos de
Pedro Taques», em 48 páginas, inclusive «Excertos da Nobiliarquía. Paulistana (Título Camargos)»; «Quatro cartas»
de sua autoria; «Memorial» contra ele e o seu «Testamento».
Em 1921, a Taques chamou Taunay «o historiador das
bandeiras», pelo muito que para a História do Bandeirismo
contribuiu; mas, como todos sabem, máximo historiador das
bandeiras tornou-se, nos decênios seguintes, o próprio Taunay,
autor da monumental História Geral das Bandeiras Paulistas,
em onze volumes, em grande parte inicialmente aparecida nas
páginas do Jornal do Comércio, do Rio de Janeiro.
Em São Paulo, 1922, saiu o trabalho que no ano anterior
completara, Pedro Taques e seu Tempo (Estudo de uma personalidade e de uma época), de 292 páginas, o qual recebeu
o Prêmio de Erudição da Academia Brasileira de Letras, no
ano seguinte. Reproduziu-o nos Anais do Museu Paulista,
vol. I (S. Paulo, 1922), em 288 páginas.
Em 1926, publicando o Instituto Histórico e Geográfico
Brasileiro, em Tomo Especial de sua Revista, o vol. I da Nobiliarquia Paulistana, Histórica e Genealógica, em segunda
edição, acrescida de uma parte inédita, ajuntou-lhe Taunay
outra biografia de Taques, com o estudo crítico de sua obra,
em 34 páginas.
O mesmo fez na posterior reedição paulista da História
da Capitania de São Vicente, de Taques, sem data, em «Escôrço Biográfico» de 51 páginas.

Ainda em reedição não datada da Companhia Melhoramentos de São Paulo, da Informação sobre as Minas de São
Pauto — A Expulsão dos Jesuítas do Colégio de São Piaulo,
a introdução de Taunay, sobre «Pedro Taques e sua obra»,
ocupou 60 páginas.
Somente em 1941, no vol. XXXIX da Revista do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, pôde Taunay incluir o vol. II, em segunda edição, da Nobiliarquia Paulistana, como o anterior com a concordância da obra com a Geneatogia Paulistana, de Luís Gonzaga da Silva Leme, realizada em colaboração com Augusto de Siqueira Cardoso.
OBRAS PUBLICADAS DE PEDRO TAQUES

Nos mencionados trabalhos relativos a Taques, teve
Taunay ocasião de fazer o levantamento de suas obras publicadas e inéditas, entre estas várias que reputou provavelmente perdidas.
As publicações são as seguintes:
História da Capitania de São Vicente desde a sua Fundação por Martim Afonso de Sousa em 1531 (síc), na Revista do Instituto Histórico c Geográfico Brasileiro, tomo e
vol. 9, de 1847. Com o título reduzido para História da
Capitania de São Vicente, republicou-a a Companhia Melhoramentos de S. Paulo em edição não datada, mas posterior a
1926, com um «Escôrço Biográfico do autor» por Afonso de
E. Taunay.
Notícia Histórica da Expulsão dos Jesuítas do Colégio de
São Paulo, na Revista do Instituto Histórico e Geográfico
Brasileiro, tomo e vol. 12, de 1849.
Nobiliarquia Paulistana, Histórica e Genealógica. Na
Revista cio Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, tomo

32, de 1869, vol. 38; tomo 33, de 1870, vols. 40 e 41; tomo
34, de 1871, vols. 42 e 43; tomo 35, de 1872, vols. 44 e 45.
Mencionamos acima sua segunda edição, em dois volumes: em
1926 o l", em Tomo Especial da Revista do mesmo Instituto;
em 1941 o 2", no vol. XXXIX da Revista do Instituto Histórico c Geográfico de São Paulo.

4 ? ) Vida de Martim Afonso de Sousa.

Informação sobre as Minas de São Paulo c dos Sertões
da sua Capitania desde o ano de 1597 <até o presente 1772.
Na Revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro,
tomo 64, de 1901, vol. 103. Conforme apógrafos da Biblioteca Nacional e do mesmo Instituto.

8") Informação sobre o estado das Aldeias de índios da
Capitania de São Paulo.

Esta Informação e a Notícia da Expulsão dos Jesuítas
reuniram-se em um só volume, em edição não datada da
Companhia Melhoramentos de S. Paulo, sob o titulo: Informação sobre as Minas de São Paulo — A Expulsão dos
Jesuítas do Colégio de São Paulo.
Na Biblioteca Histórica Paulista, da Livraria Martins,
de S. Paulo, vol. X, saiu a terceira edição das Noticias das
Minas de S. Paulo e dos Sertões da mesma Capitania, em
1954. Esta, porém, ampliada conforme manuscrito que pertenceu a Félix Pacheco, hoje da Biblioteca Municipal de São
Paulo.
TRABALHOS INÉDITOS DE TAQUES
De várias citações em obras e cartas de Pedro Taques,
deduziu Taunay que ele deixou inéditos os seguintes trabalhos:
l") Discurso Cronológico dos Descobrimentos do Brasil.
2«) História de São Paulo.
3 9 ) Elementos da História de Piratininga ou História de
Piratininga Paulistana.

5°) Dissertação Verídica c Cronológica, também dita
Demonstração Verídica e Cronológica.
6") Apontamentos.
7 9 ) Memórias de Jundiaí.

99) História da Conquista a que foram à Bahia os Paulistas, relato da Expedição de Estêvão Ribeiro Baião
Parente e seu filho João Amaro Maciel Parente contra os indígenas rebelados.
10") Trabalho sobre o descobrimento das Minas e seus
Administradores. (Trata-se da Informação ou Notícia sobre as minas de São Paulo) .
11") História do Levantamento das Minas Gerais — memória sobre a Guerra dos Emboabas.
12") Papel do Levantamento de Pernambuco contra o Governador Caldas — memória sobre a Guerra dos
Mascates.
13") Introdução à Nobiliarquia Paulistana.
Da lista acima, acreditamos que possa ser eliminada a
Dissertação (ou Demonstração) Verídica, e Cronológica, que
não será senão a parte inicial da História da Capitania de São
Vicente, de acordo com o título do respectivo capítulo primeiro.
Também supomos que os Apontamentos citados não sejam
mais que os primitivamente enviados ao Principal D. João de
Faro, sobre a questão entre os Condes de Vimieiro e Lumiares, conforme a carta que serve de introdução à mesma História da Capitania de São Vicente.
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Inútil seria destacar a importância de todo aquele material inédito, se ele, mesmo parcialmente, algum dia aparecesse.
A seu respeito, com «adminículos não despiciendos», como diria Taunay, voltaremos em próximos capítulos (*) .

1) MEMÓRIAS SOBRE D. FRANCISCO DE SOUSA

( 1 ) Esta Introdução, intitulada "Obras de Pedro Taques», foi primeiramente publicada no Jornal do Comércio, do Rio de Janeiro, em Folhetim de 15 de abril de 1966.

Há alguns anos, sendo Diretor da Biblioteca Nacional
do Rio de Janeiro o Professor Celso Cunha, comprou-se em
Portugal o Arquivo da Casa de Mateus, em que se guardavam
numerosos documentos que pertenceram a D. Luís Antônio
de Sousa Botelho e Mourão, Morgado de Mateus, Governador e Capitão-General de São Paulo de 1765 a 1775, ao tempo do Ministério do Marquês de Pombal e Reinado de D.
José I.
Para a Seção de Manuscritos da Divisão de Obras Raras
de nossa Casa dos Livros veio aquele precioso acervo, no
qual tivemos a satisfação de encontrar, entre outras, mais
umas Memórias, desconhecidas e inéditas, de autoria de
Pedro Taques de Almeida Pais Leme, não mencionadas por
seu biógrafo Afonso de Escragnolle Taunay, referentes ao
7" Governador do Brasil e 2" das separadas Capitanias do
Sul, entre 1591 e 1611, D. Francisco de Sousa.
Tinha razão, portanto, o Historiador das Bandeiras, ao
supor que cm Portugal se achariam outros trabalhos de Pedro
Taques. Apenas se enganou alvitrando que se encontrassem
entre os que lá deixou entregues ao brasileiro Desembargador
João Pereira Ramos de Azevedo Coutinho, irmão do Bispo
de Coimbra e Conde de Arganil, D. Francisco de Lemos de
Faria Pereira Coutinho, Reformador da Universidade conimbricense. Não lhe escapou, porém, o fato de ter sido D.
Luís Antônio de Sousa amigo de Taques. Nem a circuns-
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(por seu filho Martim Afonso Chichorro, que casou com
D. Inês Lourença de Sousa, filha de D. Lourenço Soares de
Valadares e de sua primeira mulher D. Maria Mendes de
Sousa, filha primeira e herdeira de D. Men Garcia, RicoHomem de sangue, no tempo do Rei de Portugal o Senhor
D. Afonso 3", como traz D. Antônio Caetano de Sousa na
História Genealõgica da Casa Real Portuguesa, tomo 3", na
ilustração à Tábua 18), foi 7" Governador-Geral do Brasil
no ano de 1598 ( 2 ) .

tância de ter pertencido ao filho e herdeiro do Morgado-Governador, D. José Maria de Sousa, a cópia da Informação
sobre as Minas de São Paulo, pelo genealogista oferecida a
seu pai. Soubesse Taunay do referido Arquivo de Mateus
e provavelmente haveria de supor a existência, nele, de outros
autógrafos de seu biografado.
Explica-se o oferecimento das Memórias sobre D. Fran~
cisco de Sousa, por Pedro Taques a D. Luís Antônio de
Sousa, por ser este descendente daquele. Realmente, o Morgado de Mateus (1722-1798) era filho de D. Luís de Sousa
(1671-1749), neto de D. Antônio Luís de Sousa (1644-1721),
2" Marquês das Minas, 41" Conde do Prado; este, bisneto de
D. Francisco de Sousa ( 1 ) .

«No 12" tomo das obras de Manuel Severim de Faria,
dos manuscritos da Livraria do Exmo. Conde de Vimieiro
(3), no Catálogo dos Governadores-Gerais da Bahia, traz ao
Sr. D. Francisco de Sousa em n" 6 no ano de 1598, devendo
ser em n° 7°, mas foi porque a Severim faltou nota do 1.° Governador-Geral, que foi Tome de Sousa no ano de 1549, filho
bastardo de João de Sousa, Prior de Rates. Este Tome de
Sousa foi, na realidade, o l" Governador-Geral que teve a
Bahia ( 4 ) , pois que para a criar em Cidade foi mandado pelo
Senhor Rei D. João 3", no ano de 1549; e ele o fez, pondolhe o nome de S. Salvador (5) de Todos os Santos, como
refere D. Antônio Caetano de Sousa no Livro 4" da Genealogia da Casai Re.al Portuguesa, págs. 486; por provisão sua.

TEXTO DAS «MEMÓRIAS» DE TAQUES

Adiante transcreveremos, anotado, o texto das Memórias sobre D. Francisco de Sousa, por Pedro Taques redigidas em 1766. Passámo-lo para a ortografia atual, desdobramos muitas de suas abreviaturas e, também para maior clareza, modificamos a respectiva pontuação.
«Memórias sobre ã vinda do limo. c Exmo. Sr. Dom
Francisco de Sousa, 7" Governador-Geral da Cidade da
Bahia c Estado do Brasil; sua passagem para a Vila de São
Paulo c residência nesta Capitania; regresso para o Reino;
sua volta pana São Pau/o, com promessa de Marquês das
Minas; e seiz falecimento na mesma Vila de São Paulo, em
11 de junho de 1611.
«O limo. e Exrno. Sr. D. Francisco de Sousa, Senhor
de Beringel, Comendador de Santo André de Ursilhão, na
Ordem de Cristo, oitavo neto do Senhor Rei D. Afonso 3"

(2) D. Francisco de Sousa foi 7" Governador-Geral do Brasil (aliás
3" a ter esse título), se considerarmos como tendo o 4V número na cronologia os dois Governadores do Norte e do Sul, Luís de Brito de Almeida (1572-1578) e Antônio Salema (1573-1578). D. Francisco, nomeado a l de dezembro de 1590, chegou à Bahia a 9 de junho de 1591
e governou até meados de junho de 1602, contrariamente ao que assegurou o autor destas Memórias.
(3) Infelizmente, perdeu-se a Biblioteca dos Condes de Vimieiro, no
incêndio seguinte ao terremoto de Lisboa, de l" de novembro de 1755.
(4) O título somente passou a ser de Governador-Geral depois da
nomeação de Lourenço da Veiga, em 1577. Antes, era apenas de Governador.
"(5) Aliás Cidade do Salvador, não de «São Salvador.», erro somente há pouco tempo eliminado.

(1) Cf. D. Antônio Caetano de Sousa — Memórias Históricas e
Genealógicas dos Grandes de Portugal (Lisboa, 1755), págs. 159/169.

i
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datada em 1553, mandou que a povoação de europeus, da vocação de Santo André da Borda do Campo de Serra Acima,
da qual era Alcaide e Guarda-Mor do Campo João RamaIho, por provimento do mesmo Tome de Sousa se aclamasse
Vila, depois de se formar uma cerca, com dois baluartes, para
deles jogar artilharia contra o inimigo gentio bravo, que costumava invadir aos moradores da dita povoação. Com efeito
criou-se a Vila com a mesma vocação de Santo André, com
três léguas de rossio em roda, por Antônio de Oliveira, Cavaleiro-Fidalgo da Casa Real, Capitão Loco-Tenente e Ouvidor de Martim Afonso de Sousa, Capitão e Senhor Donatário da Capitania de São Vicente, e por Brás Cubas,
Cavaleiro-Fidalgo e Provedor da Fazenda Real, em 8 de
abril de 1553. Esta Vila se destruiu pela transmigração
dos seus moradores para o Sítio do Campo de Piratininga
(hoje Cidade de São Paulo, pelos anos de 1558) ( 6 ) , que
era Reino do Cacique Tibiriçá, que no batismo se chamou
Martim Afonso de Sousa, em contemplação de ter estes
nome e apelido o Donatário da Capitania.

dor-Geral Manuel Teles Barreto, que foi no ano de 1587, e
este tal não foi o Sr. D. Francisco de Sousa de quem tratamos; pelo que, a verdadeira cronologia é a do ano de 1598,
como traz o dito Manuel Severim no Catálogo já referido
( 8 ) . Além de que, Vallemont também se enganou em dizer
que o Sr. D. Francisco trouxera a promessa de Marquês se
descobrisse as Minas que um morador da Bahia fora prometer a Castela, o que não tivera efeito pelos enganos do fingido descobridor. Isto é inteiramente erro, como se verá do
contexto das Memórias que aqui damos (9) . O livro Amé~
rica Portuguesa, que compôs Sebastião da Rocha Pita, natural da Cidade da Bahia, trará o Catálogo Cronológico com
pureza extraído dos autos de posse dos mesmos Governadores-Gerais ( 1 0 ) .

«O Abade de Vallemont, no seu livro Elementos da
História ( 7 ) , no tomo l'9, pág. 380, traz o Catálogo dos Governadores-Gerais do Estado do Brasil, o põem (sic) também
em ti" 7 ao Sr. D. Francisco de Sousa, no ano de 1591; e
nesta época vai grande diferença; a razão dela teve origem
em que, neste ano de 1591, veio para Governador-Geral do
mesmo Estado do Brasil outro D. Francisco de Sousa, que
sucedeu aos Governadores, o Bispo D. Antônio Barreiros, o
Provedor-Mor Cristóvão de Barros e o Ouvidor-Geral Martim Leitão, que ficaram governando por morte do Governa(6) «A transferência operou-se em 1560». — Serafim Leite, S.I.—
História da Companhia de Jesus no Brasil, vol. I (Lisboa, 1938), pág. 284.
(7) Abade Pierre Lê Lorrain de Vallemont — ZJes Eléments de
VHistoire, 3 vols. (Paris, 1700) .

«Porém o que não padece dúvida é que o Sr. D. Francisco de Sousa se achou na Bahia governando o Estado do
Brasil no ano de 1598, onde por provisão ali datada fez a
Diogo Gonçalves Laço Capitão e Descobridor das Minas de
ouro, prata e mais metais em São Paulo. (Arquivo da Câmara de S. Paulo, Caderno de Registros tit. 1598, pág. l. a ).
Ainda em outubro do mesmo ano de 1598 residia na Bahia
o dito Sr., porque na Vila da Vitória, Capitania do Espírito
Santo, passou provisão de Capitão-Mor de São Vicente e
(8) Não existiram dois D. Francisco de Sousa nomeados Governadores do Brasil a essa época. Confusão houve, da parte de alguns historiógrafos, embora desfeita por João Capistrano de Abreu, quanto a D.
Luís de Sousa (Henriques), filho de D. Francisco e seu sucessor no Governo do Sul, em 1611/1612, que se não deveria confundir com outro
D. Luís de Sousa, Conde do Prado, Senhor de Beringel, seu primo, Governador-Geral do Brasil de 1617/1621.
(9) O morador da Bahia responsável por miríficas promessas minerais tanto pode ser Gabriel Soares de Sousa como Belchior Dias Moréia.
(10) Ao contrário do que diz o autor, não contém a História da
América Portuguesa, de Rocha Pita (Lisboa, 1730), o citado «Catálogo
Cronológico»,
embora no respectivo texto apareçam informações relativas
a
°s Governadores que até 1724 teve o Brasil.
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São Paulo, com data de 29 de outubro do mesmo ano de
1598, a Diogo Árias de Aguirre. (Caderno referido, página
21^) . Em São Paulo, porém, o achamos já em maio de
1599 (Cad. ref., pág. 36v9) . E continuam outros provimentos do mesmo Sr., datados em S. Paulo até o fim do dito
ano, em que deu a Bernardo de Quadros, de propriedade, o
ofício de Juiz de Órfãos de S. Paulo, e ao Capitão Diogo
Gonçalves Laço conferiu 200$000 de ordenado em cada ano.
(Arq. de S. Paulo, Cad. de Reg. tít. 1598, pág. 46v«).
«No ano de 1600 residiu em S. Paulo o Sr. D. Francisco, e fez uma entrada, indo em pessoa ao Sertão da Serra
de Ibiraçoiaba ao descobrimento das Minas de ouro, prata e
mais metais que nela descobriu. Recolhendo-se a S. Paulo,
passou ao porto da Vila de Santos, de socorro contra quatro
velas inimigas que infestavam aqueles mares, o que tudo refere o mesmo Sr. no alvará que passou aos 26 de junho do
ano de 1600 a Sebastião de Freitas, quando o armou Cavaleiro, pela qualidade de sua pessoa e serviços. (Arq. da
Câm. de S. Paulo, Cad. de Reg. tít. 1600, pág. 22v") .
Até o fim do mesmo ano de 1600, nunca esteve parado em
S. Paulo o Sr. D. Francisco de Sousa, porque, além de
fazer entradas ao Sertão da Serra de Caativa e à de Vuturuna, passou depois às Minas de ouro da Serra de Jaraguá, e
segunda vez de socorro ao porto da Vila de Santos, o que
tudo melhor consta do alvará datado em S. Paulo aos 21 de
janeiro do ano de 1601, depois de ter armado Cavaleiro a
Antônio Raposo, quarto avô de Pedro Taques de Almeida
Pais Leme ( 1 1 ) , que o damos fielmente copiado do Caderno
de Registros tít. 1600, pág. 31 v* do Arquivo da Câmara de
S. Paulo.
(11) Aqui se patenteia o constante desejo de Pedro Taques, de evidenciar sua fidalguia.
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«Alvará passado a Antônio Raposo.
«D. Francisco de Sousa, do Conselho de El-Rei Nosso
Senhor, Governador-Geral deste Estado do Brasil, etc. Faço
saber aos que este meu alvará for apresentado, e o conhecimento dele com direito pertencer, que Antônio Raposo, morador nesta vila de São Paulo, me fez petição, em que pedia
o armasse Cavaleiro, com a qual me apresentou certidões e
papéis de serviços que à Majestade nestas partes tinha feito,
pelos quais me constou vir de Espanha com sua mulher
D. Antolina Requeixa de Peralta, na Armada Real que ia
para o Estreito de Magalhães, na qual vinha por General
dela Diogo Flores de Valdez, e nela veio até esta Capitania
de São Vicente. Depois disto esteve em o Forte que está
situado na barra desta Capitania, à sua custa, sem receber
soldo. Depois disto, vindo eu a esta Capitania aos descobrimentos destas Minas de ouro, prata e mais metais, me
acompanhou o dito Antônio Raposo à Serra de Ibiraçoiaba,
Caativa e Vuturuna, com sua pessoa e escravos. Depois
disto me acompanhou às Minas de ouro de Jaraguá. Depois
disto, tendo eu aviso que na barra desta Capitania andavam
alguns inimigos corsários, e indo eu de socorro ao porto da
vila de Santos, me acompanhou sempre com sua pessoa, armas
e escravos. E tornando outra vez de socorro a tomar uma
urca de holandeses e irlandeses, que no dito porto estavam,
me acompanhou sempre na dita tomada. Outrossim, quando
desci terceira vez a fortificar o porto e vila de Santos, em
todos estes encontros e rebates sempre me acompanhou, até
eu tornar a esta vila de São Paulo; havendo eu respeito aos
ditos serviços que o suplicante fez a Sua Majestade, e ser
pessoa que merece, houve por bem, e serviço do dito Senhor,
armá-lo Cavaleiro, por virtude do capítulo do Regimento que
de Sua Majestade tenho, e lhe fiz as cerimônias em tal caso
costumadas, de que o traslado é o seguinte: «Hei por bem
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e meu serviço que às pessoas que nos Navios e Armadas, ou
em terra, em algum ato militar servirem de maneira que vos
pareça serem feitos Cavaleiros, vós os possais fazer; Encomendo-vos que os que assim fizerdes, sejam tais que o mereçam, assim pelas qualidades de suas pessoas, como pela dos
serviços, porque, além de assim haver de ser, quanto exame
nisto fizerdes tanto mais o estimarão os que o forem; e os
que o não forem, procurarão de fazer por onde o mereçam;
e aos que assim fizerdes Cavaleiros, passareis vossa provisão
para sua guarda, na qual será declarada a causa por que mereceram ser feitos Cavaleiros, e de como fizestes por bem
deste Capítulo». Pelo que, notifico a todas as Justiças e
Pessoas a que este for apresentado, o conheçam por tal e lhe
guardem seus privilégios de Cavaleiro, por firmeza do que
lhe mandei passar o presente, dado nesta vila de São Paulo,
sob o meu sinal e selo. Pedro Taques o fez, por Antônio
Coelho, Secretário da minha Câmara, aos 21 dias do mês de
janeiro de 1601 anos, e eu Pedro Taques o fiz escrever e
subscrevi. — O Governador D. Francisco de Sousa.»

«Discorremos que por esse tempo se ausentou de São
Paulo o Sr. D. Francisco de Sousa, embarcando para o Reino,
porque não descobrimos documento algum por que verifiquemos a sua residência em São Paulo desde maio de 1602 para
diante (12) . Porém é sem dúvida que passou ao Reino e
foi a Madrid e deu conta ao Rei (13) dos descobrimentos das
Minas de ouro, prata e mais metais da Capitania de São Vicente e São Paulo ( H ) , que deixara descobertas, o que deu
causa para o Rei estabelecer, em 15 de agosto de 1603, o Regimento das Terras Minerais do Estado do Brasil, o qual,
depois, em 7 de junho de 1644, o mandou praticar o Senhor
Rei D. João o 4 <J , pelo capitulo 12 das Instruções que trouxe
Salvador Corrêa de Sá e Benavides, quando veio para São
Paulo com o caráter de Administrador das Minas (Arquivo
da Câmara de São Paulo, Liv" de Registros, capa de couro
de veado, n^ 2, tít. 1642, pág. 50 v v ), com um alvará do
mesmo Rei datado em Lisboa aos 8 de junho do mesmo ano de
1644, para Salvador Corrêa de Sá poder nomear nas pessoas
que lhe parecer, que trabalharem nas ditas Minas, e melhor
obrarem no descobrimento delas e seu entabolamento, seis
hábitos das três Ordens Militares, dois de cada Ordem, com
12$000 de tença cada um, assentadas em ditas Minas, e
havendo duas pessoas que sejam causa de que, com a sua indústria, trabalho e despesa de fazenda se consiga o efeito das
ditas Minas, o nomeará em uma o foro de Fidalgo da Casa
Real, e na outra o hábito de Cristo com 50$000 de tença; e
cinco foros de Moço da Câmara e outros tantos de Cavaleiro-Fidalgo, sendo, porém, as tais pessoas, moradoras da Capitania de São Vicente e São Paulo, para que estas mercês

«Em 11 de fevereiro de 1601, mandou o Sr. D. Francisco, estando em São Paulo, publicar por Bando, que ele saía
para as Minas de Sorocaba a fazer extrair ouro; que quem
quisesse ir minerar, fosse; e que em cada semana se apresentaria o ouro nela extraído, para dele retirar o Real Quinto, e
do mais fazer-se barra c cunhar-se. (Caderno já referido,
tít. 1600, pág. H ) .
«Ainda esteve em São Paulo até 8 de maio do ano de
1602, em cujo dia fez mercê por sua provisão a Diogo Gonçalves Laço, neto do Capitão do mesmo nome, para perceber
200$000 de ordenado, em cnda ano, conferidos a seu defunto
avô, para deste dinheiro ser alimentada D. Guiomar Lopes,
viúva do dito Capitão Diogo Gonçalves Laço. (Caderno de
Registros referido, tit. 1600, pág. 44 v 9 ) .

(12) Realmente, governou até meados de junho de 1602.
(13) Filipe III de Espanha, II de Portugal.
(14) Ainda se não denominava de «São Paulo» a Capitania de
«São Vicente».
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se facilitem e animem ao descobrimento das Minas, e as tais
pessoas, em que se nomearem estas mercês, não terão defeito
de geração que seja necessário haver-se dispensação de Sua
Santidade pelo que toca aos hábitos, etc. (Secretaria do Conselho Ultramarino, Lív" de Regimentos, pág. 44. Arq. da
Câm. de S. Paulo, Liv9 de Reg. n" 2, supracitado, pág. 56).

«O Sr. D. Francisco veio desembarcar na Bahia, porque
D.
Diogo de Meneses, que governava o Estado, ordenou
a
El-Rei Filipe, por carta de 15 de junho do ano de 1608, que,
tanto que chegasse o Sr. D. Francisco de Sousa, lhe entregasse o governo das três Capitanias, Espírito Santo, Rio de
Janeiro, São Vicente e São Paulo. Quando, porém, foi o seu
desembarque na Bahia, ignoramos, e só sabemos que ainda
em 15 de junho do dito ano de 1608 estava em Castela, e
melhor em 7 de janeiro de 1609, como temos referido. Em
março, porém, do mesmo ano de 1609, esteve o Sr. D. Francisco de Sousa em Pernambuco; porque ali fez lançar em
Nota do Tabelião Simão Varela, a sua carta-patente de Governador-Geral e Administrador das Minas, a qual, e os
papéis de regalias que havia de fazer, tudo se acha registrado no Arquivo da Câmara de São Paulo no Caderno de Registros tít. Maio de 1607, de fls. 30 e segs. O conteúdo
nelas se mostra do seguinte:

«Com efeito, em Madrid, a 2 de janeiro do ano de 1608,
se passou a D. Francisco de Sousa patente de Governador Geral das três Capitanias do Espírito Santo, Rio de Janeiro,
São Vicente e São Paulo, na qual diz El-Rei: «Hei por bem
que tenha todo o poder, jurisdição e alçada que tem e usa o
Governador da Bahia e mais partes do Brasil pelo seu Regimento e minhas ordens, assim na administração da Justiça
como da Fazenda e defensão das ditas três Capitanias, independente em tudo do dito Governador e imediato só a mim,
conforme o Regimento e Instrução que lhe mandei dar, que
ele guardará inteiramente», etc. Passaram-se-lhe mais várias
provisões de regalias, das quais abaixo fazemos menção; e
todas datadas do mesmo mês de janeiro de 1608. Uma
somente é de 28 de março do dito ano. Nele não embarcou
para o Brasil, porque ainda em 7 de janeiro de 1609 foi datada a provisão em que El-Rei diz que, enviando ao Sr. D.
Francisco de Sousa por Governador e Capitão-General das
três Capitanias do Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Vicente e da conquista e da administração das Minas descobertas e por descobrir no distrito delas, há por bem que todas
as pessoas que do Reino quiserem vir a povoar a dita Capitania se lhes dê embarcação, passagem franca e mantimentos,
etc. ( 1 5 ) .

«Outro de 2 de janeiro do mesmo ano, para dar a cem
pessoas o foro de Cavaleiro-Fidalgo, que tenham servido dois
anos completos nas Minas. A outras cem pessoas, o foro
de Moço da Câmara, tendo servido um ano nas ditas Minas,
porém, uns e outros terão as qualidades conforme o Regimento do Mordomo-Mor.

(15) D. Francisco de Sousa «partiu de Lisboa a 22 de janeiro e
aportou a Pernambuco a 19 de fevereiro de 1609; seguiu para o Rio de
Janeiro, mas a maior parte de 1609 e 1610 passou em São Paulo».
(Varnhagen — História Geral do Brasil, 3* ed. integral, tomo V, S. Paulo,
1936, pág. 304).

«Outro de 2 de janeiro do mesmo ano, para dar às
Pessoas que lhe parecer dezoito hábitos da Ordem de Cristo:
doze com tença, cada um, de 20$000, e seis com tença de
50$000, tendo servido as tais pessoas três anos completos

«Alvará de 2 de janeiro de 1608, para poder dar o foro
de Fidalgo da Casa Real a quatro pessoas que tenham servido nas Minas três anos completos, tendo eles as qualidades
que se requerem, conforme o Regimento do Mordomo-Mor,
e
que as tais pessoas hajam o Dom para suas mulheres.
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nos negócios das Minas e não tendo defeito de geração, para
que seja necessário haver-se dispensão de Sua Santidade.

de cevada, em dois anos sucessivos, com metade de tudo em
cada um (16) . E para a vila de São Paulo, duzentos carneiros de carga, que costumam carregar a prata de Potosi ( 1 7 ) ,
para fazerem casta, pagando-se o custo de tudo a seus donos,
a dinheiro ou ferro.

«Outro de 2 de janeiro do mesmo ano, para o Sr. D.
Francisco nomear, morrendo, em quem lhe parecer, que o
substitua no lugar de Governador-Geral e Administrador
das Minas.
«Outro de 2 de janeiro do mesmo ano, para dar em
vidas as serventias dos ofícios de Justiça e Fazenda.
«Outro de 2 de janeiro do mesmo ano, para criar para
administração das Minas os ofícios seguintes:
«Um Tesoureiro com 120$000 de ordenado;
«Dois Mineiros de ouro, cada um com 120$000 de ordenado;
«Um Mineiro de ouro de betas, com 240$000 de ordenado;
«Dois Mineiros de prata, com 250$000 cada um, de
ordenado;
«Um Ensaiador, com 240$000 de ordenado;
«Um Mineiro de pérolas, com 240$000 de ordenado;
«Um Mineiro de esmeraldas, com 240$000 de ordenado;

«Em a vila de São Paulo consideramos haver chegado
o Sr. D. Francisco de Sousa em junho do ano de 1609, porque aos 6 dias deste mês foram registrados todos os seus papéis de que temos feito menção e referido o Caderno destes
registros. Existiu em São Paulo o que vai de junho do dito
ano de 1609 até o dia 11 de junho de 1611, em que faleceu
na mesma vila de São Paulo (por descuido indesculpável dos
oficiais da Câmara daquele ano, e muito mais do Sr. D. Luís
de Sousa, que não mandou lavrar urn Sepulcro para depósito
das cinzas do Herói seu Pai, lamentamos agora a falta que
há, da certeza do lugar em que jaz o Exmo. Sr. Marquês
das Minas ( 1 8 ) , D. Francisco de Sousa, que tanto honrou
a vila de São Paulo, nobilitando-a de pessoas de qualidade,
que propagaram famílias que existem e de Castela e Portugal
vieram e foram conduzidas pelo desvelo, amor e zelo do
mesmo Sr. D. Francisco ( 1 9 ) , cuja amorosa inclinação concebeu da primeira vez que passou em São Paulo, quando
estava muito em princípio o fundamento da sua criação, no

«Um Mineiro de salitre, com 200$000 de ordenado;
«Dois Mineiros de ferro, com 160$000 de ordenado,
cada um.
«Que todos esses ordenados pague o Tesoureiro das
Minas, pelo rendimento delas, cada ano.
«Trouxe mais cartas do Rei para os Governadores das
Províncias do Rio da Prata e de Tucumán, para socorrerem
ao dito Sr. D. Francisco de Sousa, pelo porto de Buenos
Aires, com três mil fangas de bom trigo, e quinhentas fangas

(16) Importante, essa autorização, para a história do estabelecimento de relações comerciais, entre os domínios espanhóis e portugueses da
América do Sul, durante o período de união das monarquias ibéricas.
(17) Tratar-se-á de Ihamas, que não chegaram a vir para o Brasil.
Toda esta parte, relativa aos alvarás trazidos por D. Francisco de Sousa,
posteriormente também aproveitou e transcreveu Pedro Taques na Informação ou Notícias sobre as Minas de São Paulo.
(18) Apesar da promessa do titulo nobiliárquico, não chegou a
tê-lo D. Francisco, conforme mais adiante registrou Pedro Taques.
(19)
Leme.

Inclusive a família do próprio Pedro Taques de Almeida Pais
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ano de 1599), vencendo cada ano quatorze mil cruzados de
ordenado (20) . Deixou declarado no codicilo, que fez depois do testamento, a seu filho segundo, D. Luís de Sousa,
com mais dois adjuntos, para lhe suceder no lugar com a
mesma jurisdição, enquanto se não recolhia do Reino, para
onde tinha ido, seu primogênito D. Antônio de Sousa, ao
qual tinha nomeado no seu testamento, para lhe suceder no
lugar, depois de sua morte. Este codicilo foi apresentado no
dia 12 do mesmo mês de junho de 1611, e por virtude dele
lhe deram posse os oficiais da dita Câmara, que então eram:
}uízes Ordinários, Manuel Francisco Pinto e o Capitão Salvador Pires; Vereadores, Antônio Raposo e Antônio Rodrigues de Alvarenga; Procurador do Conselho, D. Jorge de
Barros Fajardo. Tudo se vê assim no Arquivo da sobredita
Câmara, no Caderno de Vereanças, tit. 1601, pg. 17 V9.

Teles da Silva, nasceu, póstuma, a Exma. Sra. D. Maria
Francisca Ant5nia da Piedade, aos 16 de abril de 1745 ( 2 1 ) .

«Com este falecimento do Sr. D. Francisco de Sousa
se não verificou nele a mercê que teve de Marquês das Minas,
cujo título veio a lograr seu neto, o limo. e Exmo. Sr. D.
Francisco de Sousa, 3" Conde do Prado e l 9 Marquês das
Minas, por carta de 7 de janeiro de 1670, que está na Chancelaria de El-Rei o Senhor D. Afonso 6«, Liv? 35, fl. 24.
Dele se tem continuado até seu bisneto o limo. e Exmo.
Sr. D. Antônio Caetano de Sousa, 7" Conde do Prado e 4">
Marquês das Minas, que casou com a Uma. e Exma. Sra.
Marquesa D. Luísa de Noronha, filha do limo. e Exmo.
Sr. D. Marcos de Noronha, 4° Conde dos Arcos, de cujo
matrimônio nasceu, filho único, o Sr. D. João de Sousa, que
de sua mulher, a Exma. Sra. D. Joana de Meneses, filha
do 4"! Marquês de Alegrete, o limo. e Exmo. Sr. Fernão
(20) Equivalentes a 5:600$000.

«Em São Paulo, aos 22 do mês de novembro de 1766
anos.
«Por
«Pedro Taques de Almeida Pais Leme» ( 2 2 ) .

D. FRANCISCO DE SOUSA NA HISTORIOGRAFIA BRASILEIRA
O primeiro historiador brasileiro que mais detidamente
tratou do governo de D. Francisco de Sousa foi o seu contemporâneo Frei Vicente do Salvador. Embora em sua Histó~
ria do Brasil ainda faltem alguns capítulos a ele relativos, preciosas e favoráveis foram as suas informações sobre o apelidado D. Francisco das Manhas.
Pouco acrescentou a respeito a História da Amériad Portuguesa, de Sebastião da Rocha Pita, de 1730. Repetiu-a,
ajuntando maiores dados sobre os corsários ingleses que então
vieram ao Brasil, o também britânico Robert Southey, em sua
História do Brasil.
Manifestou exagerada prevenção contra D. Francisco o
nosso grande historiador Francisco Adolfo de Varnhagen,
Barão e Visconde de Porto Seguro. O que, entretanto, corrigiram, usando documentos e outras fontes, os insignes anotadores de sua História G^ral do Brasil, João Capistrano de
Abreu e Rodolfo Garcia.
(21) As últimas informações procedem de D. Antônio Caetano de
Sousa _ op. cíf., págs. 161/172.
(22) Cf. Arquivo da Casa de Mateus, lista l, doe. n' 31, na Seção
de Manuscritos da Divisão de Obras Raras da Biblioteca Nacional do
Rio de Janeiro.
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Excelente levantamento sobre Os Companheiros de D.
Francisco de Sousa, realizou, em ensaio assim intitulado, de
1928, Francisco de Assis Carvalho Franco. Publicou-se na
Revista do Instituto Histórico c Geográfico Brasileiro, tomo
105, primeiro do ano de 1929, vol. 159, e em separata, esta
como «Prêmio Capistrano de Abreu», daquele ano, edição da
Sociedade que tem como patrono o grande historiador cearense.
Embora em seus trabalhos publicados na mesma Revista
do Instituto Histórico e em volumes posteriores (a História
da Capitania de São Vicente e a Informação ou Notícias das
Minas de São Paulo), várias vezes tenha Pedro Taques de
Almeida Pais Leme mencionado o governo de D. Francisco
e suas principais ocorrências, sobretudo quanto às Minas e
sua exploração, alguns dados contidos nas «Memórias» acima
transcritas neles não figuram. Motivo pelo qual plenamente
se justifica sua atual primeira publicação ( 2 3 ) .

(23) Às «Memórias sobre D. Francisco de Sousa» foram primeira'
mente publicadas em três Folhetins do Jornal do Comércio, do Rio de Janeiro, de 22 e 29 de abril e 6 de maio de 1966.

2-) ADMINISTRADORES E DESCOBRIDORES
DAS MINAS
Na lista das obras inéditas, e talvez perdidas, de Pedro
Taques de Almeida Pais Leme, arrolou Afonso de Escragnolle Taunay um trabalho sobre «O Descobrimento das
Minas e seus Administradores».
Entretanto, também escreveu ele, e foram publicadas.,
uma Informação sobre ias Minas de São Paulo e dos Sertões
de sua Capitania, desde o ano de 1597 até o presente 1772,
e uma Notícia das Minas de São Paulo e dos Sertões da
mesma Capitania, de que existem três apógrafos, com dois
conteúdos em grande parte diferentes.
O primeiro, pertencente ao Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, publicou-se em sua Revista, tomo 64, do ano
de 1901, vol. 103, cotejado com sua cópia limpa, que constitui o segundo apógrafo, existente na Seção de Manuscritos
da Divisão de Obras Raras da Biblioteca Nacional do Rio de
Janeiro. Reproduziu-se em edição da Companhia Melhoramentos de São Paulo, sem data, a que se acrescentou outro
trabalho seu, a memória sobre A Expulsão dos Jesuítas do
Colégio de São Paulo.
A Notícia, conforme o terceiro apógrafo, pertencente à
Biblioteca Municipal de São Paulo, contém texto mais extenso que o da anterior Informação, pela transcrição de vários
documentos que naquela não figuram. Dela disse o prefaciador Taunay que «de toda a bibliografia colonial brasileira
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é certamente o mais notável item em matéria de história mineira» . Publicou-se na Biblioteca Histórica Paulista, da Livraria Martins, de São Paulo, em 1954.

TEXTO DAS «MEMÓRIAS CRONOLÓGICAS»

Uma síntese desses dois trabalhos de Taques, prévia
porque datada de 20 de dezembro de 1766, que provavelmente será aquela memória inédita citada por Taunay, encontramos no Arquivo da Casa de Mateus, há alguns anos em
Portugal adquirido para a Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, quando seu Diretor o Professor Celso Cunha. Destinou-se, como outros escritos do historiador e genealogista
paulistano, a esclarecer sobre a História de São Paulo ao
seu amigo o Governador da Capitania de 1765 a 1775, D.
Luís Antônio de Sousa Botelho e Mourão, Morgado de Mateus. No Arquivo deste por dois séculos permaneceu, e
somente em 1966 tivemos a satisfação de divulgar o pequeno
e útil ensaio, nas mesmas páginas do Jornal do Comércio em
que em primeira mão revelou a maior parte de sua História
Geral das Bandeiras Paulistas Mestre Taunay, grande divulgador da vida e obra de Pedro Taques. Fazemo-lo com
o acréscimo de pequenas anotações, desdobramento de abreviaturas e passando para a ortografia e pontuação atuais o
respectivo texto.
Convém desde já assinalar que o trabalho que se vai ler
não contém senão uma das várias versões existentes sobre
quais foram os primeiros descobridores do ouro nas Minas
Gerais dos Cataguás. Arrolamos as principais em nossa
História do Brasil, vol. I, das Edições Melhoramentos, de
São Paulo, 3" ed., 1965, págs. 290/291. A exposta por
Pedro Taques é, porém, oficialmente válida, porque foi a em
1695 comunicada ao Governador do Rio de Janeiro, Sebastião de Castro e Caldas, e por este ao então Rei de Portugal, D. Pedro II.

Tem o seguinte título e texto o trabalho de quatro páginas, in fine datado e assinado por Pedro Taques de Almeida
Pais Leme, que se guarda no Arquivo da Casa de Mateus,
na Seção de Manuscritos da Divisão de Obras Raras da
Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro:
«.Memórias Cronológicas, que dizem relação aos que
foram enviados à Cidade de São Paulo pana Descobridores de
Minas de ouro de Sabarabuçu, que perdendo este nome conserva o de Minas Gerais, com as Vilas de Sabará e Caere,
que são as duas que têm a suia origem, a primeira do Serro
de Sabarabuçu, e a segunda do Sertão da Caeté, Reino dos
Gentios chamados C&taguazes; foram descobertas em 1695
por Carlos Pedroso da Silveira e Bartotomeu Bueno de Siqueira, ambos nacionais de São P.aulo ( l ) .
«Com a morte do Exmo. Sr. D. Francisco de Sousa, em
11 de junho de 1611, nesta Cidade de São Paulo (isto se vê
melhor nas Memórias que já escrevi de tudo quanto dizia
relação ao mesmo Exmo. Sr. D. Francisco de Sousa) ( 2 ) ,
ficaram os Descobrimentos das Minas de ouro, prata, ferro
e mais metais sem o devido fundamento e necessário estabelecimento de Povoações.
«Correram os anos sem outra alguma providência, até
que o Senhor Rei D. João o 4*. de suspirada memória, por
ordem de 7 de junho de 1644, mandou a Salvador Corrêa de
( ! ) É curoso notar que, embora se refira a descobrimento realizado na região da futura Vila Rica de Ouro Preto, o titulo das Memórias
Cronológicas faça referência às mais distantes vilas de Sabará e Caeté.
O que se deverá, acreditamos, à força da anterior tradição referente às
Minas de Sabarabuçu.
(2) Pela primeira vez publicadas no Jornal do Comércio, do Rio
de Janeiro, em Folhetins de 22 e 29 de abril e 6 de maio de 1966, sob o
título — «Memórias sobre D. Francisco de Sousa». Incluídas neste volume.
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Sá e Benavides, Fidalgo de sua Casa, General das Frotas do
Estado do Brasil, Alcaide-Mor, Governador da Cidade do
Rio de Janeiro, que passasse à Capitania de São Vicente e
São Paulo com o caráter de Governador e Administrador-Geral das Minas dela, para o que trouxe uma Instrução firmada
pelo Real Pulso. Trouxe alvará com data de 8 de junho do
mesmo ano de 1644, para em nome de Sua Majestade conferir hábitos de Cristo com tença; foro de Fidalgo da Casa;
foro de Moços da Câmara; e de Cavaleiros-Fidalgos, em
pessoas moradoras da dita Capitania, para que com estas
mercês se facilitassem e animassem aos Descobrimentos das
ditas Minas e entabolamento delas.
«Nada obrou Benavides, porque, achando-se em São
Paulo até o ano de 1660, foi capitulado, com injuriosos artigos, pelos oficiais da Câmara da Cidade do Rio de Janeiro,
Clemente Nogueira, Fernando Faleiro Homem, Simão Botelho de Almeida e Diogo Lobo Pereira, os quais, com o povo
da mesma Cidade, em corpo tumultuoso, prenderam aos parentes de Benavides que estavam com o governo em sua ausência, Tome Corrêa de Alvarenga, Governador da Cidade;
Martim Corrêa Vasques, Sargento-Mor da Praça; e Pedro
de Sousa Pereira, Provedor da Fazenda, e os meteram em
uma Fortaleza; depuseram do Govêrno-Geral ao dito Benavides; e recorreram, com carta de 16 de novembro de 1660,
ern que davam conta deste insulto, aos oficiais da Câmara de
São Paulo, que com política se eximiram de concorrer para
aquele atentado, como se vê da resposta que deram em 18
de dezembro do dito ano, com expressões cheias de muita
mercê a favor do Governador e Administrador das Minas, o
sobredito Benavides, a quem os mesmos camaristas e nobreza de São Paulo escreveram, rogando-lhe que se não ausentasse, pelo risco da sua vida; mas, que no caso de não atender
a esta súplica, lhe seguravam que estavam prontos, com
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pessoas, vidas e fazendas, para o acompanharem em seu serviço e do Rei, etc., o que tudo se vê melhor no Arquivo da
Câmara de São Paulo, no Livro de Registro Capa de Couro
de Veado n" 2, ano 1642, pág. 50 até 56; Liv. n9 4, ano
1658, pág. 109, 117 e 118 v*. Salvador Corrêa de Sá e Benavides saiu de São Paulo em 1661, recolhendo-se à Ilha Grande, tendo de antes, a som de caixa, mandado segurar aos do
Rio de Janeiro um perdão geral em nome de El-Rei.
«Correram os anos, e, pelo de 1664, mandou Sua Majestade escrever aos camaristas de São Paulo carta de 17 de
setembro do dito ano, avisando-os que enviava a Agostinho
Barbalho Bezerra, feito Descobridor e Administrador das
Minas e Governador da Gente que o acompanhasse, vencendo 600$000 de ordenado por ano, desde o dia de seu embarque na Bahia, e, para o efeito de o ajudarem e acompanharem
os paulistas, recebeu também carta do mesmo Rei, com data
de 27 de setembro do dito ano, Fernando de Camargo e
outros paulistas (s/c) . Chegou Barbalho a São Paulo em
1665 e faleceu em 1667, sem o menor efeito da sua comissão.
(Secretaria do Conselho Ultramarino, Liv. de Reg. das
Cartas Gerais, ano de 1644, págs. 349 e 380. Arq. de São
Paulo, Liv. de Reg. n"? 4, ano de 1664, pág. 40; Liv. n1? 8,
ano 1662, pág. 228) .
«Depois disto, mandou o Príncipe-Regente o Senhor
D. Pedro carta aos camaristas de São Paulo, datada em 30
de outubro de 1677, recomendando-lhes toda ajuda e favor
a D. Rodrigo de Gastei Branco e ao Tenente-de-Mestre-deCampo-General Jorge Soares de Macedo, que vinham para
os Descobrimentos das Minas de Sabarabuçu.
«Chegaram a São Paulo em junho de 1680; e na Câmara apresentaram suas patentes e mais ordens, das quais
se via ser D. Rodrigo Governador e Administrador das
Minas com 60$000 por mês e mercê de 700$000 de juro e
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herdade para sempre, e de propriedade o ofício de Provedor
das Minas, com 40$000 de ordenado; Jorge Soares com
16$000 por mês, desde o dia do embarque em Lisboa. Prepararam-se para a jornada de Sabarabuçu com o fornecimento seguinte: em dinheiro, cinco mil cruzados ( 3 ) ; de farinha
de trigo, três mil alqueires; de carne de porco, trezentas
arrobas; de feijão, cem alqueires; de pano de algodão, oito
mil varas; de fio de algodão torcido, trinta e oito arrobas;
e de simples, duas arrobas. Levaram um Mineiro, vindo da
Bahia, chamado João Coutinho, vencendo 20$000 por mês,
desde o dia do seu embarque na Bahia. D. Rodrigo passou
patente de Capitães e de Sargentos-Mores; um Capitão-Mor
e um Tenente-General; para todos estes oficiais o acompanharem, o que tudo melhor consta no Liv. de Reg. da Câmara
de São Paulo, ano 1675, da pàg. 23 até 53.
«Saiu de São Paulo este aparatoso corpo, com cem
índios de conduta ( 4 ) , em março do ano de 1681. Nada se
conseguiu; e informado Sua Majestade (5) que o tal D. Rodrigo (este era castelhano) era um patarata, e que se tinha
consumido um grosso cabedal sem efeito algum, o mandou
recolher ao Reino, por ordem de 23 de dezembro de 1682,
como se vê da Real Carta registrada na Secretaria Ultramarina, Liv. das Cartas do Rio de Janeiro, ano 1675, pág. 35,
cuja prisão não teve efeito por ser falecido no sítio do Sumidouro dito D. Rodrigo, no mesmo ano de 1682 ( 6 ) .
(3) Equivalentes a 2:000$000.
(4) Para condução de cargas.
(5) Em 1681/1682 D. Pedro ainda era Principe-Regente, tendo
o tratamento de Alteza, não o de Majestade, pois ainda vivia o irmão,
a que destronara, D. Afonso VI, falecido no ano seguinte, quando
aquele passou a ser D. Pedro II.
(6) Ê curioso notar que Pedro Taques não quis mencionar a morte,
por assassinato, de D. Rodrigo. Conforme documento que em 1962 no
Jornal do Comércio e na Revista do Insfttuto Histórico e Geográfica
Brasileiro, vol. 255, divulgamos, foi seu confesso assassino Martinho
Dias, auxiliar do bandeirante Manuel de Borba Gato.
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«Este engano, e o grande cabedal que se consumiu inutilmente, estimulou o ânimo de alguns paulistas, entre os
quais foi Lourenço Castanho Taques, a quem se conferiu
patente de Governador da Leva e Tropa para os Descobrimentos do Sertão do Caeté e Cataguazes, como consta, segundo a minha fraca memória, do registro desta patente no
Liv. 5° do Cartório da Provedoria da Fazenda ( 7 ) . Porém
Carlos Pedroso da Silveira e seu sócio Bartolomeu Bueno de
Siqueira, penetrando o mesmo sertão pelo rumo que foi de
passagem o Governador Fernando Dias Pais ( 8 ) , quando foi
encarregado por Afonso Furtado de Castro do Rio de Mendonça ( 9 ) , que lhe mandou passar patente de Governador
da Tropa em 30 de outubro de 1672, para descobrir a Serra
das Esmeraldas, no Reino do Gentio Mapaxó, — descobriram ouro no sertão dos Cataguazes, cujas Minas, depois de
estabelecidas, tomaram o nome de Gerais, com o qual ainda
hoje são conhecidas.
«Estes descobridores, Carlos Pedroso da Silveira e Bartolomeu Bueno de Siqueira, remeteram, por mostras, cinco
oitavas de ouro, a Sebastião de Castro Caldas, que se achava,
em 1695, encarregado do governo do Rio de Janeiro; o qual,
em 6 de junho do mesmo ano, deu conta a Sua Majestade
deste feliz descobrimento. O dito Senhor, em carta de 16
de dezembro do dito ano de 1695, escreveu, ibi:
«Governador da Capitania do Rio de Janeiro, Amigo.
«Eu. El-Rei, vos envio muito saudar.
(7) Neste ponto realmente teria falhado a muito boa, não «fraca
memória» de Pedro Taques, pois não é crível que na referida patente
já fossem mencionados os dois topõnimos citados.
(8) Não teriam seguido 1 os mesmos rumos, no interior do atual Estado de Minas Gerais, senão em parte, as bandeiras de Lourenço Castanho Taques, Fernão Dias Pais e Carlos Pedroso da Silveira.
(9) Visconde de Barbacena, Governador-Geral do Brasil de 1671
a 1675.
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«Viu-se a carta que escreveu Sebastião de Castro Caldas, a cujo estava este Governo em 16 de junho deste ano,
em que me deu conta de umas novas Minas que se haviam
descoberto no sertão da vila de Taubaté, e de que lhe haviam
trazido cinco oitavas de amostras, que remeteu com as notícias de que ainda se haviam descobrido (s/c) mais ribeiros,
como lhe haviam representado em suas petições os Descobridores Carlos Pcdroso da Silveira e Bartolomeu Bueno de
Siqueira, a quem proveu nos ofícios delas, por ficar duzentas
léguas distante das de Parnaguá, e não poderem os oficiais
delas acudirem à dita nova Mina chamada de Cataguazes,
etc. Me pareceu dizer-vos que obrou bem o dito Sebastião
de Castro Caldas nestes provimentos, etc.
«Depois, por ordem de 17 de dezembro de 1696, mandou
Sua Majestade que o Governador do Rio de Janeiro, que era
então o Exmo. Artur de Sá e Meneses, passasse aos Descobrimentos das Minas do Sul de Sabarabuçu (10), com faculdade de, em seu Real nome, dar todas as honras aos
paulistas, que pela Secretaria de Estado se lhe declarava; e
por ordem de 27 de janeiro de 1697 se lhe conferiu 600$000
em cada ano, além do soldo que tinha de Governador do Rio
de Janeiro o mesmo Exmo. Sr. Artur de Sá e Meneses, com
o que passou para Minas Gerais. Estabelecidas, assim,
estas novas Minas, se criou e estabeleceu a Casa da Real
Fundição na vila de Taubaté, da qual foi o primeiro Provedor dela o mesmo Carlos Pedroso da Silveira, a quem Sua
Majestade agradeceu por carta de 19 de outubro de 1699 os
aumentos que tinha dado à Real Coroa, com o quinto do
ouro; e repetiu essa mesma honra em 6 de novembro de 1700,
em cuja carta lhe agradeceu Sua Majestade o muito que
(10) Note-se esta localização: «do Sul de Sabarabuçu», que já indica a região de Ouro Preto.
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tinha desempenhado as obrigações de Provedor, pelo aumento dos quintos que tinha havido. Tudo se vê na Secretaria
Ultramarina, no Liv. das cartas 1673, nas págs. H3, 166,
160, 163, 244 e 276.
«Porque este tempo era a Capitania de São Vicente e
São Paulo subordinada somente ao Governador e Vice-Rei
do Estado, e governada por Capitães-Mores Governadores, e
por isso foi Sua Majestade servido criar, para a administração de toda a Justiça e Fazenda um Superintendente, na
pessoa do Dr. José Vaz Pinto, no ano de 1702, em que
também criou um Guarda-Mor das Minas de São Paulo, de
que fez mercê a Garcia Rodrigues Pais, e, por este não
poder a um mesmo tempo acudir em pessoa a todas as partes
onde se necessitasse de sua assistência, lhe fez mercê para
nomear Guardas-Mores seus substitutos e Escrivães.
«Assim continuaram as Minas Gerais até o tempo do levantamento que houve ( 1 1 ) , e Sua Majestade criou Governador e Capitão-General positivo para a Capitania de São
Paulo, e foi Antônio de Albuquerque Coelho de Carvalho,
que passou do governo em que estava, do Rio de Janeiro,
para o da Capitania de São Paulo, por carta de 9 de março
de 1711, com quatro mil cruzados ( 1 2 ) de ajuda de custo
para a passagem de São Paulo, e dois mil cruzados mais,
cada ano, além do soldo que tinha com o governo do Rio de
Janeiro; porém já em 9 de abril de 1709 tinha sido nomeado
o dito Albuquerque para General de São Paulo, com subordinação de Bahia; e para a Câmara de São Paulo lhe dar
posse se expediu carta em 23 de novembro do mesrno ano de
1709.
( 1 1 ) A impropriamente chamada «Guerra dos Emboabas», sobre a
também consta ter escrito uma memória Pedro Taques.
(12) Equivalentes a 1:600$000.
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«A este sucedeu o Hxmo. D. Brás Baltasar da Silveira,
por carta de 14 de março de 1713, que depois de tomar posse
na Câmara de São Paulo passou para as Minas Gerais.
«A este sucedeu o Exmo. Conde de Assumar, que
depois de tomar posse na Câmara de São Paulo, passou para
as Minas Gerais; e nele expirou o compreender-se Minas
Gerais na Capitania de São Paulo; porque, sucedendo ao
Exmo. Conde de Assumar o Exmo. Rodrigo César de Meneses, em 1721, ficou criada em nova Capitania as Minas
Gerais no mesmo ano de 1721, sendo o seu primeiro Governador e Capitão-General o Exmo. D. Lourenço de Almeida.
«São Paulo, 20 de dezembro de 1766.
«Por
«Pedro Taques de Almeida Pais Leme» ( 1 3 ) .

3) PRIMEIRAS VILAS VICENTINAS
Dentre as várias informações históricas por Pedro Taques de Almeida Pais Leme por escrito oferecidas ao seu
amigo D. Luís Antônio de Sousa Botelho e Mourão, Morgado de Mateus, Governador e Capitão-General de São
Paulo de 1765 a 1775, somente em 1966 reveladas graças à
aquisição, pela Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, do
Arquivo da portuguesa Casa de Mateus, uma das mais interessantes, embora a rigor não contenha muitas novidades,
é a datada de São Paulo, 3 de janeiro de 1767, relativa às
fundações de algumas das primeiras vilas da Capitania de
São Vicente, depois de São Paulo.
Nela se confirmam, em síntese, dados posteriormente
apresentados com maior extensão, em sua História da Capitania de São Vicente, datada, in fine, de 3 de janeiro de 1772,
exatamente cinco anos depois.
Nem por isso perdem o seu interesse, pois abordam, por
exemplo, temas da importância da fundação da que é, atualmente, a maior cidade brasileira. Assunto, aliás, amplamente debatido quando das comemorações do Quarto Centenário
daquele acontecimento, em 1954.

(13) Arquivo da Casa de Mateus, na Seção de Manuscritos da
Divisão de Obras Raras da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, l:sta
2, documento n' l .
Trabalho primeiramente publicado no Jornal do Comércio, do Rio
de Janeiro, em dois Folhetins de 13 e 20 de maio de 1966.

Por esse motivo, aqui pela primeira vez transcreveremos,
posto em linguagem atual, o importante documento, sem título, acrescentando-lhe, apenas, algumas indispensáveis anotações .
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TEXTO DO AUTÓGRAFO DE PEDRO TAQUES

Vila que se formou com a transmigração de todos os moradores da de Santo André. Isto se obrou por súplica que fez
o Padre Luís da Grã, Provincial dos jesuítas, quando se achou
no CoLêgio da Vila de São Vicente, para onde veio no ano
de 1560, tendo saído da Bahia na companhia de Men de Sá,
Governador-Geral do Estado, que depois de conquistar a
Fortaleza que havia construído Nicolau de Villegaillon (sic),
aos franceses hugnotes (sic), calvinistas, luteranos ( 2 ) , e aos
índios tamoios, se recolheu à Vila de São Vicente em dito
ano de 1560. Por isto se ficou chamando — Vila de São
Paulo do Campo de Piratininga. E no Arquivo da Câmara
há um caderno do ano de 1562, em que se diz Vila de São
Paulo de Piratininga.
«Estando o sítio de Parnaíba (3) com povoação grande,
a que deram princípio os da família dos Fernandes (ainda
hoje se diz e conhece pelo caráter de Fernandes Povoadores), quando foi no ano de 1625 se aclamou Vila por Luís
do Vale, Capitão-Governador da Capitania de São Vicente,
Loco-Tenente do Donatário dela, o Conde de Monsanto, do
qual tinha poderes para criar Vilas o dito Luís do Vale.
Esta Vila de Parnaíba foi fundada, como fica dito, pelo Capitão André Fernandes, que era o Padroeiro da Igreja de
Santana, que ficou servindo de Matriz, e dela foi o primeiro
Vigário o Padre Francisco José de Oliveira, que se ordenou
com o Bispo da Cidade do Paraguai ( 4 ) , e era filho do Capitão povoador André Fernandes e de sua mulher Antônia

«Fundada a primeira Vila, que foi a de São Vicente,
por Martim Afonso de Sousa, senhor Donatário das cem
léguas de costa, para povoar e fundar esta Capitania, por
Doação e mercê, que lhe fez de juro e herdade, El-Rei D.
João o 3">, por carta passada em Évora aos 20 de janeiro de
1535, o mesmo Donatário, que alguns anos assistiu na sua
primeira Vila de São Vicente, fundou a de Santos ( l ) ; e a
terceira foi de Conceição de Itanhaém, que era povoação
feita por um castelhano João Miz. Ordonho.
«Tendo penetrado a Serra de Paranapiacaba (hoje se
conhece com a nomenclatura de Serra do Cubatão), João
Ramalho, natural da Vila de Boucelas, da Comarca de Vizeu,
que foi o primeiro europeu que se animou a isso (faleceu em
São Paulo, com idade de mais de 130 anos), e com o seu
exemplo subiram outros, que já eram moradores de São Vicente, e fizeram uma limitada povoação na saída do mato, a
que ainda hoje se diz Borda do Campo -- com vocação de
Santo André; e até que em 8 de abril de 1553 foi aclamada
em Vila por Antônio de Oliveira, Cavaleiro-Fidalgo e Capitão Ouvidor Loco-Tenente do dito Donatário Martim Afonso
de Sousa.
«Depois que os religiosos da Companhia, dos quais era
Superior o Padre Manuel da Nóbrega, que residiam no seu
Colégio de São Vicente, subiram a dita Serra de Paranapiacaba, onde fizeram construir uma casinha coberta de palha,
na qual se celebrou a primeira missa no dia da Conversão de
São Paulo, aos 25 de janeiro do ano de 1554, e ficou assim
chamando-se a dita Casa, da qual tomou depois o nome a
( l ) A rigor não foi Martim Afonso de Sousa o fundador de
Santos, mas Brás Cubas, embora a'nda fosse ele, à época, o Donatário
da Capitania de São Vicente.

(2) O autor propositalmente acentuou a presença de representantes de várias seitas protestantes na tentativa francesa no Rio de Janeiro,
omitindo a participação de muitos católicos na empresa do Cavaleiro da
Ordem de Malta Nicolau Durand de Villegagnon.
(3) Taques neste trabalho sempre grafou «Paranãahiva» por Parnaíba. o que servirá à fixação etimológica do topônimo.
(4) A ordenação de sacerdotes brasileiros em Assunção, mesmo
depois da criação do Bispado do Salvador, serve de justificativa à rriação
do Bispado do Rio de Janeiro, cm 1676.

de Oliveira, o qual faleceu com testamento aos 11 de março
de 1632, na dita Vila de Parnaíba.
«A povoação de Ituguaçu ( 5 ) , feita pelo Capitão Bento
Fernandes, o Morte de alcunha, e irmão inteiro do Capitão
povoador de Parnaíba, André Fernandes, foi aclamada em
Vila muitos anos depois da de Parnaíba; porém ignoro o ano
e quem era o Donatário, que suponho ser a mesma Casa de
Monsanto, que se introduziu na Capitania de São Vicente
depois da morte do 3" Donatário dela, Lopo de Sousa, que
era filho de Lopo de Sousa, 29 Donatário, e neto de Martim
Afonso de Sousa, l 9 Donatário, até que D. Mariana de
Sousa da Guerra, Condessa de Vimieiro por seu marido D.
Francisco de Faro, mostrou que seu irmão, o Donatário Lopo
de Sousa, falecera sem lhe ficarem filhos, nem descendentes
legítimos, nem haver outro irmão mais do que ela, D. Mariana
de Sousa da Guerra, porquanto Lopo de Sousa, filho bastardo de seu dito irmão, o Donatário Lopo de Sousa, tinha desistido de todo o direito que podia ter e pretender na sucessão das cem léguas de costa da Capitania de São Vicente,
a favor dela, Condessa de Vimieiro, por escritura de 7 de
março de 1611, da Nota de Baltasar de Almeida, Tabelião
da Cidade de Lisboa. El-Rei D. Filipe (6) lhe confirmou
a doação por carta passada em Lisboa aos 22 de julho de
1621. Tomou posse em São Paulo aos 31 de dezembro de
1623, por seu Procurador João de Moura Fogaça, que ficou
sendo, da Capitania de São Vicente, Capitão e Ouvidor
Loco-Tenente da dita Donatária, a Condessa de Vimieiro.
«À povoação de Sorocaba, da qual foi Capitão povoador
Domingos Fernandes, irmão direito dos dois povoadores já
(5) Itu.
(6) Filipe IV de Espanha, III de Portugal, que a 11 de março do
mesmo ano de 1621 sucedera ao pai, Felipe III de Espanha, II de Portugal.

referidos, André Fernandes e Bento Fernandes, o Morte, se
aclamou Vila e ignoro o ano; mas suponho que sendo Donatária a Condessa de Vimieiro e o Conde de Monsanto, Álvaro Pires de Castro e Sousa, porque entre ambos durou tempo
a dúvida sobre o senhorio da Capitania de São Vicente.
«Das mais Vilas, ignoro totalmente quem foram os seus
fundadores, e os anos da aclamação em Vilas. Esta notícia
só a podem dar com clareza os oficiais das Câmaras de cada
Vila, o que muito se precisa, em obséquio do Exmo. e
Revdmo. Principal de Faro (7) .
«À Vila última de toda esta Capitania de São Paulo e
São Vicente, foi a de Pindamonhangaba, cuja Freguezia e
sítio, estando habitado de alguns paulistas naquele tempo
potentados, entre os quais eram os de maior autoridade o
Alcaide-Mor Brás Tevês (8) Leme, seu irmão Antônio Bicudo Leme, Manuel da Costa Cabral e outros; sendo estes
moradores enganados pela ambição do Desembargador João
Soares de Carvalho, que foi o segundo Ouvidor e Corregedor da Comarca, que recebeu um grande donativo para lhes
consentir levantarem Vila, e assim o fizeram; porém a Real
Clemência de El-Rei D. Pedro (9) lhes perdoou esta ignorância por ordem de 10 de julho de 1705, expedida ao Ouvidor-Geral de São Paulo, para criar de novo a Vila de
Nossa Senhora do Bom Sucesso de Pindamonhangaba, assinando-lhe o limite sem prejuízo da Vila de Taubaté.
(7) A referência mostra que embora esta informação fosse destinada ao Governador Morgado de Mateus, em cujo Arquivo permaneceu,
também fora pedida por D. João de Faro, Principal da Santa Igreja de
Lisboa, irmão do terceiro e tio do quarto Conde de Vimieiro, cujos direitos à Capitania de São Vicente defendeu, inclusive por intermédio de
trabalhos escritos e pesquisas históricas e geográficas de Pedro Taques
de Almeida Pais Leme.
(8) Aliás Estêves.
(9) D. Pedro II de Portugal.
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«É o que posso informar a V. Excia., que deve ordenar
o que for servido ao seu
«Reverente e fiel Criado
«Pedro Taques de Almeida Pais Leme.
«São Paulo, 3 de janeiro de 1767» (10) .
Para que se veja como, cinco anos depois de escrita esta
informação, já eram mais extensos os conhecimentos de Pedro
Taques sobre as origens e desenvolvimento das outras Vilas
e Cidades de sua Capitania de São Vicente, basta registrar
que na respectiva História com maior desenvolvimento tratou
das seguintes: «Cidade de Cabo Frio; Cidade do Rio de Janeiro; Vila da Ilha Grande, Angra dos Reis; Vila de Parati; Vila de Ubatuba; Vila de Santos; Vila de São Vicente;
Vila da Conceição de Itanhaém; Vila de Iguape; Vila de
Cananéia; Vila de Parnaguá; Vila de Curitiba; Cidade de
São Paulo; Vila de Parnaíba; Vila de Jundiaí; Vila de MogiMerim; Vila de Itu; Vila de Sorocaba; Vila de Itapetininga,
Vila de São João do Atibaia; Vila de Mogi das Cruzes; Vila
de Jacaraí; Vila de Taubaté; Vila de Pindamonhangaba; Vila
de Guaratinguetá.

(10) Arquivo da Casa de Mateus, na Seção de Manuscritos da Divisão de Obras Raras da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, lista
n9 2, documento n' 6.
Este trabalho primeiramente se publicou no Jornal do Comércio, do
Rio de Janeiro, em Folhetim de 27 de maio de 1966.

II

OITO CARTAS INÉDITAS DE PEDRO TAQUES
Na memória que escreveu sobre «Pedro Taques e seu
Tempo», incluída nos Anais do Museu Paulista, tomo I, de
1922, e em separata, registrou Afonso de Escragnolle Taunay: «Da sua correspondência, que com certeza foi muito
avultada, salvaram-se, ao que sabemos, seis cartas, duas das
quais tão interessantes quanto valiosas, dirigidas a Frei Gaspar da Madre de Deus, e publicadas por Antônio Piza ( l ) ,
que as encontrou truncadas e em miserável estado, entre
muitos papéis que haviam pertencido ao Marechal Arouche».
«Mais quatro cartas existem, a primeira das quais pertence
ao Arquivo de São Paulo e dirigida a certo João Duarte
França, datada de São Paulo, de 1764; duas outras endereçadas a Agostinho Delgado Arouche, de 1773 e 1774; e uma
quarta a um correspondente desconhecido, de 1763» (2) .
Estas publicou o próprio Taunay, em «Inéditos de Pedro
Taques e Documentos referentes ao autor da Nobiliarquia»,
na Revista do Instituto Histórico e Geográfico de São P^aulo,
vol. XX, de 1915 (S. Paulo, 1918), págs. 761/766.
1 l ) Nos Documentos Interessantes para a História e Costumes de
São Paulo, volume IV — Diversos (S. Paulo. 1896), págs. l Q/20 e
21/24. A segunda das referidas cartas datada de Lisboa, 31 de maio
de 1775.
(2) Anais do Museu Paulista, citados, págs. 237/238.

— 44 —

— 45 —

Ao eminente Historiador das Bandeiras, falecido em
1958, teria sido muito agradável saber que no Arquivo da
Casa de Mateus, em Portugal, há alguns anos adquirido para
a Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, por seu então Diretor, Professor Celso Cunha, existem mais oito cartas autografas de Pedro Taques de Almeida Pais Leme (1714-1777),
das quais apenas uma, embora com várias diferenças, publicou-se em 1847, e posteriormente, como Introdução a sua
História da Capitania de São Vicente (3) . Pertenceram ao
Morgado de Mateus, D. Luís Antônio de Sousa Botelho e
Mourão, Governador e Capitão-General de São Paulo, entre
1765 e 1775. que provavelmente recebeu, as sete que lhe não
foram dirigidas, de seu parente D. João de Faro, Principal
da Santa Basílica Patriarcal de Lisboa, quando por sua vez
lhe coube tratar dos interesses hereditários do sobrinho desse
sacerdote, o 4" Conde de Vimieiro, D. Sancho de Faro, conforme depois veremos, noutro trabalho, sobre a «Questão
Vimieiro-Lumiares».

cedê-las da transcrição de outra a ele antes escrita pelo
Principal D. João de Faro, nos seguintes termos:

Pela contribuição que as referidas missivas encerram,
tanto para a História da Capitania de São Vicente, como
para a biobibliografia de seu autor, um dos mais notáveis
historiadores e genealogistas do Brasil setecentista, aqui as
transcreveremos, anotadas, com modificações apenas quanto
à ortografia, pontuação e desdobramento de abreviaturas.
CARTA DO PRINCIPAL FARO A PEDRO TAQUES (1757)
Para boa compreensão do assunto predominante nas
cartas do próprio Pedro Taques, julgamos conveniente ante(3) Na Revista do IiistituCo Histórico e Geográfico Brasileiro, tomo
IX, de 1847, págs. 137/139; na publicação da História da Cap:tania de
Sêo Vicente, da Companhia Melhoramentos de Suo Paulo, sem data, mas
poster'or a 1926. págs. 57/59.

«Como parte agora a Frota da Bahia, e eu não tive o
gosto de lhe dar o último abraço, quando partiu a do Rio
( 4 ) , não quero perder a ocasião de figurar a vossemecê o meu
cuidado na sua jornada tão imediata aos grandes e diversos
trabalhos que experimentou nesta Corte; e ainda que ignoro
a terra onde vossemecê se achará hoje, envio esta por via do
Desembargador Inácio da Cunha ( 5 ) , para ele encaminhar
e poder eu conseguir a certeza de que vossemecê chegasse à
sua casa com melhor sucesso do que experimentou nesta
Corte em todos os seus particulares.
«Dos meus sou obrigado a dar-lhe conta, suposto o
favor que neles lhe tenho devido, e agora lhe dou, de ter
tido sentença a meu favor na causa da Capitania das cem
léguas de terra de Martim Afonso de Sousa, de que é cabeça
a Vila de São Vicente, e, posto que se acha embargada, não
pode dar cuidado, porque já não há matéria nova que alegar,
porém sempre há de haver dilação ( 6 ) ; mas me darei por
satisfeito que não exceda esta a de um ano, o que me é útil
para que neste tempo eu possa receber as clarezas de que
(4) Na qual para o Brasil voltara Pedro Taques.
(5) Um dos primeiros Desembargadores do Tribunal da Relação
do R'o de Janeiro, instalado em 1752.
(6) Refere-se o missivista à questão judicial por seu sobrinho, o
4' Conde de Vimieiro, movida contra o parente l" Conde de Lumiares,
que em 1753, quando ainda era 5' Conde da Ilha do Príncipe, cedera à
Coroa os seus direitos à Capitania Hereditária de Nossa Senhora da
Conceição de Itanhaém, então impropriamente dita de São Vicente, a
qual reivindicava aquele, sob a alegação de ter sido nula sua dação em
dote, em 1653. por ocasião do casamento de D. Mariana de Faro e Sousa, filha de D. Sancho de Faro, 8'' Senhor de Vimieiro, com Luís Carneiro de Sousa, l" Conde da Ilha do Príncipe.
Ao assunto posteriormente voltaremos.
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poder saber o que vendo a El-Rei ( 8 ) , mas para mais facilmente se liquidarem ou estimarem estes caídos.
«Reconheço que a minha súplica é de coisa muito dificultosa e impertinente, porém, como também reconheço a
grande erudição e notícia que vossemecê tem das coisas dessa
América, e tenho larga experiência do seu favor, me animo
a valer-me dele, esperando que vossemecê me queira ajudar
nesta grande negociação, que o terremoto e incêndio de nosso
Cartório nos fez mais dificultosa (9); e quando eu neste
Reino tenha algum préstimo, destinarei empregá-lo no serviço de vossemecê, a quem não faltarei, como devo e sou
obrigado (10) .

vossemecê me comunique, e de que dependo para depois fazer
melhor os meus ajustes.
«Primeiramente, já expus a vossemecê pessoalmente a
necessidade que tinha de um mapa exato da dita Capitania,
para por ele se vir no perfeito conhecimento das Vilas e povoações que se contêm no seu distrito, cujo mapa se poderá
fazer à vista das demarcações da dita Capitania e suas confrontações que se acham nas doações e cartas de foral dada
à dita Capitania por El-Rei D. João o 3", que tudo se acha
nas Câmaras das Principais Vilas da dita Capitania; e, podendo fazer-se o mapa, será fácil a relação que também desenho ( ? ) de todas as povoações da dita Capitania, com individuação muito particular de todos os ofícios de Justiça e
Fazenda que há em cada uma das terras, e da cotação de
cada um dos ofícios e seus rendimentos ( 7 ) . De todas as
Alcaidarias-Mores, Capitanias-Mores, Ouvidores e mais Justiças que há e pertence prover ao Donatário. Das mesmas
doações verá vossemecê que se concede o dízimo dos quintos
de Sua Majestade, de toda a casta de metal ou pedras da
dita Capitania, e redízima de todo o pescado, e a vintena de
todo o pau do Brasil da dita Capitania, fora outros grandes
direitos e miúdos; das arrematações destes contratos se pode
saber o rendimento destes direitos, e já nos estão julgados
da lide contestada em diante, e desejava poder saber o que
terão produzido estes direitos de 1748 em diante, não só para
(7) Somente muito mais tarde, como oportunamente se verá, do
Governador e Capitão-General de São Paulo, D. Luís Antônio de Sousa
Botelho e Mourão, Morgado de Mateus, obteve o Principal D. João de
Faro o desejado mapa abrangendo todas as terras das Capitanias de São
Vicente, Santo Amaro e Santana, a última depois denominada de Nossa
Senhora do Rosário de Paranaguá. Acompanhava-o, a relaçSo das
respectivas Cidades e Vilas.

«Lisboa, 9 de maio de 1757.
«Maior venerador e obrigado a vossemecê
« J . , Principal de Faro.
«Senhor Pedro Taques de Almeida» ( 1 1 ) .

i

PRIMEIRA CARTA DE TAQUES AO PRINCIPAL FARO (1759)
A primeira carta de Pedro Taques ao Principal D. João
de Faro, que se encontra no Arquivo da Casa de Mateus,
(8) D. José I.
Como se vê do texto, tinha o Principal D. João de Faro, esperanças, que depois veremos frustradas, de obter da Coroa uma grande indenização pela cessão dos direitos do Donatário de Itanhaém, dito de
São Vicente, seu sobrinho, o 4 g Conde de Vimieiro.
(9) Como outras casas nobres de Portugal, também a de Vimieiro
perdeu os documentos guardados em seu Cartório, no incêndio seguinte
ao terremoto de Lisboa, de l 9 de novembro de 1755.
(10) Ver-se-á, mais adiante, em futuros capítulos, que Pedro Taques procurou servir-se desse oferecimento.
(11) Arquivo da Casa de Mateus, na Seção de Manuscritos da Divisão de Obras Raras da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, lista
9
n l, documento nç 13.
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terá sido precedida de outra, pois, sendo de 28 de maio de
1759, acusa uma de seu correspondente, datada de 27 de setembro de 1758, não a aqui antes transcrita, de 9 de maio de
1757. Todavia, como se verá, é bastante rica de informações úteis ao destinatário, inclusive pelos anexos que a acompanharam .

do Sertão (13) do mesmo rumo das 100 léguas da Capitania de São Vicente, pertencente ao Exmo. Sr. Conde de
Vimieiro. Esta necessária Carta, melhor do que eu, pode
V. Excia. nessa Corte alcançar, vendo os mapas do Padre
Capassi e Diogo Soares, que se acham na Secretaria de Estado do Ultramar e Marinha ( H ) ; e, na falta deles, do Capitão-de-Mar-e-Guerra Manuel de Mendonça, pelos Livros
que aí tem, de mapas gerais de toda a Costa deste Estado
( 1 5 ) . Para à vista deles melhor se formar o mapa particular que necessitamos, remeto a V. Excia. o laborioso trabalho que tive na lição de todos os Livros e Cadernos do
Arquivo da Câmara desta Cidade, que por ela verá V. Excia.
as 100 léguas onde principiam, pois não acho notícia nem do
Rio Curupacê, nem da terra de Santana, cujos nomes consumiu o tempo (16) . Sempre desta cópia se aproveitará muito
V. Excia., para conhecimento da dúvida que se excitou com
a Sra. Condessa de Vimieiro, D. Mariana de Sousa da

É o seguinte o respectivo texto:
«Exmo. e Reverendíssimo Senhor
«Com a chegada da presente Frota, tive a honra de verme depositário de honroso obséquio das letras de V. Excia.
em carta de 27 de setembro do ano pretérito. Igualmente
com este favor, aí aplaudir a rigorosa saúde que V. Excia.
ficava desfrutando. Esta possa se conserve tão eficaz que
jamais V. Excia. experimente contrário efeito a esta constância .
«Rendo as graças a V. Excia. pela inata bondade de
tomar na sua proteção a minha dependência da TesourariaMor da Santa Cruzada deste Bispado; porém já ao tempo
que V. Excia. se dignou escrever-me, que ainda se conservava sem resposta do terceiro por quem achou melhor falar
na matéria, já eu me achava nesta Cidade empossado do
mesmo favor; porque pela Nau que chegou ao Rio de Janeiro
no mês de março veio a dúvida decidida, e Provisão para
Comissário-Subdelegado (12) .
«Não me é possível nesta Cidade, por falta de Geógrafo,
o mapa em que V. Excia. me fala, para com ele vir no conhecimento de quais são as Vilas e Minas que existem dentro
( 1 2 ) Aludia Pedro Taques às formalidades necessárias para que
pudesse entrar em exercício do cargo cuja nomeação pouco antes obtivera
em Portugal, de Tesoureiro-Mor da Bula da Cruzada nas Capitanias de
São Paulo, Goiás e Mato Grosso, que então constituíam o Bispado de
São Paulo.

(13) Como de costume, à época, escrevia Taques «Certão».
(14) Os jesuítas Padres Domingos Capassi e Diogo Soares, em
1729 por D. João V nomeados geógrafos para servir no Estado do
Brasil, autores de vários mapas de regiões brasileiras. (Cf. Serafim Leite
- Diogo Soares, S. L, Matemático, Astrônomo e Geógrafo de Sua Majestade no Estado do Brasil (1684-1748), com uma Carta Inédita a ElRei D. João V, separata da revista Brotéria, de Lisboa, vol. XLV, fase.
6, de dezembro de 1947, pass'm).
(15) Não conseguimos identificar este oficial de Marinha. Em 1799
escreveu «Memória sobre a comunicação da Vila de Santos com a Cidade de São Paulo, assim por mar como pelo caminho projetado por terra».
Antônio Manuel de Melo Castro e Mendonça. ( C f . cópia no Arquivo
do Instituto Histórico
e Geográfico Brasileiro, no R'o de Janeiro, lata
n" 18, documento n v 3) .
(16) O Rio Curupacê ou Curapacé também tem o nome de Juqueriquerê e pode ser identificado com um dos que saem no Oceano ao
norte do Canal da Bertioga. As Terras de Santana transformaram-se
na Capitania Hereditária de Nossa Senhora do Rosário de Paranaguá,
assim novamente denominada por seu Donatário, o l v Marquês de Cascais. Existe uma Ilha de Santana, ao norte da atual Laguna, seu limite
sul.
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Guerra, com a Casa de Cascais ( 1 7 ) ; e também, para o futuro, com a mesma Casa, ou com a Coroa, pela venda das
50 léguas de que ela está de posse ( 1 8 ) , sacadas das 100
léguas da doação do Sr. Martim Afonso de Sousa (19) .
Conseguido o mapa, que V. Excia. sendo servido pode remeter-me, irá relação de tudo com os ofícios que existem na
(17) Refere-se à anterior questão judicial sobre a posse das Capitanias de Santo Amaro e São Vicente, entre dois ramos da descendência
de Martim Afonso de Sousa, representados por D. Mariana de Sousa
da Guerra, por seu casamento Condessa de Vimieiro, e o 6Q Conde de
Monsanto, depois l" Marquês de Cascais, D. Álvaro Pires de Castro,
que em 1624 conseguiu entrar de posse das vilas de São Vicente, Santos
c São Paulo, em detrimento dos direitos daquela.
(18) Refere-se à cessão à Coroa, pelo 2' Marquês de Cascais c 7°
Conde de Monsanto, D. Luís Álvares de Castro Ataíde de Noronha e
Sousa, em 1709, pelo pagamento de 40.000 cruzados (16:000$000), das
duas Capitanias de que era Donatário no Sul do Brasil: Santo Amaro,
de 10 léguas de costa, Paranaguá ou Santana, de 40 léguas de litoral.
As quais foram, por engano, dolosamente tidas como a anterior de São
Vicente, conforme desde 1624 ocorria.
(19) Neste ponto se contém a confusão havida no caso: se a venda
da Capitania de Santo Amaro à Coroa, feita pelo 2'' Marquês de Cascais, se referia primeiramente ao trecho de 10 léguas que iam do Rio
Curupacê ao Rio de São Vicente, «braço do Norte», como entendia
Pedro Taques, e aquele braço somente pode ser o atual canal da barra
de Santos, neste caso as vilas desse nome, como as de São Vicente e
São Paulo, não poderiam estar compreendidas na citada venda. Assim,
porém, não o entendeu a própria Coroa, que, considerando aquela como
a Capitania de São Vicente, de 100 léguas de costa, por D. João III em
1535 doada a Martim Afonso de Sousa, em 1711 transformou-a na de
São Paulo e Minas do Ouro, com sede na Cidade de São Paulo, então
elevada a essa categoria. Apesar disso, os Vimieiros e os Condes da
Ilha do Príncipe, sendo, na verdade, apenas Donatários da Capitania de
Nossa Senhora da Conceição de Itanhaém, entre o Rio de São Vicente,
braço do Sul, isto é, a barra de São Vicente, até um ponto situado 12
léguas ao sul da Ilha de Cananéia (a Ilha do Mel, na Baía de Paranaguá), —. diziam-se Senhores de São Vicente, da Capitania de 100
léguas de costa, não reconhecendo o esbulho de 1624. Note-se que na
parte norte dessa Donatária, sem protesto de seus pretensos Donatários,
já se haviam fundado, antes daquela questão judicial, duas Cidades
Reais: São Sebastião do Rio de Janeiro, em 1565, Nossa Senhora da
Assunção do Cabo Frio, ej;i 1615. Ambas em terras conquistadas aos
indígenas e a estrangeiros, pela Coroa, não pelos Donatários.
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Coroa arrendados, a uns por donativo anual, ou trienal, e
dados a outros de propriedade, em prêmios de serviços (20).
«Fico muito à ordem de V. Excia., cuja Pessoa Deus
guarde muitos anos.
«São Paulo, 28 de maio de 1759.
«De .V Excia.
«Muito fiel venerador e Criado reverente
«Pedro Taques de Almeida Pais Leme ( 2 1 ) .

ANEXOS À PRIMEIRA CARTA DE TAQUES
Três anexos de grande interesse documental, em favor
da causa pretendida pelos Vimieiros, quanto à legitimidade
do senhorio da Capitania de São Vicente, acompanharam a
carta acima transcrita, de Pedro Taques ao Principal D. João
de Faro.
Foram os seguintes:
l 9 ) «Apontamento de tudo quanto encontrei nos Livros
e Cadernos do Arquivo da Câmara da Cidade de São Paulo,
que tudo vi com prudente reflexão e atividade, em obséquio
do limo. e Exmo. Sr. Marquês de Tancos (22) e do Exmo.
(20) Já vimos, no capitulo anterior, o interesse de D. João de Faro,
em saber a quanto montavam essas rendas dos antigos Donatários de
São Vicente, a fim de apurar quanto teriam arrecadado os Condes da
Ilha do Príncipe (o último dos quais, 5° do título, passara a ser Conde
de Lumiares), oa quanto por seu montante deveria pedir ã Coroa como
indenização, no caso de ser conhecido como foi o direito da Casa de
Vimieiro à referida Capitania. Assunto, este, ao qual depois voltaremos.
(21) Arquivo da Casa de Mateus, na Seção de Manuscritos da
Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, lista
n* l, documento n' 10.
(22) D. João Manuel de Noronha, l 9 Marquês de Tancos, 6' Conde
de Atalaia.
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e Revdmo. Sr. Principal de Faro, na causa de seu sobrinho,
o limo. e Exmo. Sr. Conde de Vimieiro, ano de 1758» (23).
São 5 páginas manuscritas, contendo indicações em 13 itens.

CARTA DE INTRODUÇÃO À «DEMONSTRAÇÃO VERÍDICA E
CRONOLÓGICA» (1769)

2") Dados históricos relativos à Capitania de São Vicente, extraídos das Décadas da Ásia, de João de Barros; da
Crônica de D. Manuel, de Damião de Góis; da Nova Lusitânia, de Francisco de Brito Freire; da Crônica da Companhia de Jesus, do Padre Simão de Vasconcelos; de Livros da
Câmara de São Vicente, da Câmara Episcopal de São Paulo,
do Arquivo da Câmara de São Paulo, de Cartórios de São
Paulo. São 14 páginas manuscritas.
3") Notas tomadas no Livro de Registros da Secretaria
do Conselho Ultramarino, iniciado em 1644. São 5 itens, em
uma folha manuscrita (24) .
Excetuando-se os anexos aqui mencionados em segundo
lugar, os quais, em parte, são transcrições de obras impressas,
não necessitando reprodução, não será preciso ressaltar a
importância dos enumerados em primeiro e terceiro lugares,
além dos manuscritos da segunda parte.
Esta referência serve para demonstrar a riqueza e as
possibilidades do Arquivo da Casa de Mateus, para o melhor
esclarecimento da História da Capitania de São Vicente e
São Paulo.

(23) Acreditamos ser este «Apontamento» o inédito de Pedro Taquês que deu corno perdido Afonso de Escragnolle Taunay, em «Pedro
Taques e seu Tempo», nos Anais do Museu Paulista, tomo I, páginas
236/237, onde o mencionou apenas como «Apontamentos».
(24) Arquivo dn Cara de Mateus, citado, lista n' l, documentos
números 11, 12, '3.

No Arquivo da Casa de Mateus, outrora pertencente
Capitania de São Paulo, existem dois exemplares da Deao respectivo Morgado, que entre 1765 e 1775 governou a
monstração Verídica e Cronológica dos Donatários da Ca~
pitania de São Vicente, que constituem as primeiras versões,
uma em borrão, outra passada a limpo, da História da Capitania de São Vicente, em 1847 pela primeira vez publicada na Revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro,
tomo IX, daquele ano.
A primeira, em 58 páginas manuscritas, do próprio
punho de Pedro Taques, que assinou in fine, consta da
lista n9 2, documento n" 3, do citado Arquivo. Riscada, traz
uma nota final declarando que uma cópia do mesmo «papel»
a 28 de novembro de 1769 foi entregue ao referido Morgado,
D. Luís Antônio de Sousa Botelho e Mourão.
A segunda versão, em bela cópia caligráfica, com letras
capitais enfeitadas, e até com um desenho fantasista, de
igreja certamente não brasileira (o que dá a entender tenha
sido feita em Portugal), em 64 páginas, na lista n' 2, documento n" l . 141.
Está precedida esta cópia, não aquele original, da
carta que a 18 de abril de 1769 escreveu Pedro Taques ao
Principal D. João de Faro, enviando-lhe o referido trabalho.
Como difere, em alguns pontos essenciais, da que foi publicada na citada História da Capitania de São Vicente, tanto
na edição de 1847, como na posterior, em livro, devida a
Afonso de Escragnolle Taunay, terminado, em sua versão
definitiva, a 3 de janeiro de 1772, adiante a transcrevemos,
com os registros das citadas diferenças:
«Ao Exmo. e Reverendíssimo Sr. D. João de Faro,
Principal da Santa Igreja Patriarcal de Lisboa, e ao limo. e
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Exmo. Sr. Conde de Vimieiro, Donatário e Capitão-Governador da Capitania da Vila de São Vicente, com cem léguas
de costa no Estado do Brasil (25) .
«Exmo. e Revdmo. Sr.
«Depois que tive a glória de empregar nc Serviço de
V. Excia. o limitado trabalho da minha inutilidade, respondendo a umas perguntas, que se me fizeram no ano de 1754,
sobre a fundação da Capitania da Ilha de São Vicente (estas
memórias faria V. Excia. indagar por Inácio da Cunha de
Toar ( ? ) , Desembargador da Relação da Cidade do Rio de
Janeiro) ( 2 6 ) , passei na Frota de 1755 a essa Corte; nela
tive a honra de ficar conhecido com o caráter de Criado de
V. Excia. ( 2 7 ) , do limo. e Exmo. Sr. Marquês de Tancos e do Exmo. e Eminentíssimo Sr. Cardeal Patriarca
(28).
«No regresso que fiz para esta Cidade de São Paulo,
foi V. Excia. servido incumbir-me o necessário exame do
Arquivo da Câmara dela, para se descobrirem os Documentos que tirassem toda a dúvida do Legítimo Senhor e Donatário da Capitania de São Vicente e Cidade de São Paulo.
(25) A rigor, em 1769 não era o 4° Conde de Vimieiro Donatário
da Capitania de São Vicente, pois desde 1709 e 1753 haviam sido incorporadas ã Coroa portuguesa, não só a Capitania desse nome, como as
de Santo Amaro, Santana ou Paranaguá e Itanhaém.
(26) Ao texto de 1772, da História da Capitania de São Vicente,
primeiramente publicada em 1847, e na segunda edição, sem data, mas
posterior a 1926, — falta essa referência ao Desembargador Inácio da
Cunha.
(27) «Criado», à época, não tinha a acepção atual, de dependente
doméstico, embora implicasse na situação de protegido, de pessoa à disposição de outra, superior em posição social.
(28) D. José Manuel da Câmara, 2° Cardeal-Patriarca de Lisboa,
de 1754 a 1758.
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«Na mesma Frota satisfiz a esta recomendação, enviando a V. Excia. uns apontamentos (29), que totalmente
não foram inúteis para a causa entre o Exmo. Sr. Conde de
Vimieiro e o Exmo. Sr. Conde de Lumiares, que tinha sido
da Ilha do Príncipe; porém, carecendo-se de maior informação a fundamentis deste princípio da fundação desta Capitania, até o ano de 1714, em que se incorporou à Coroa (30),
me foi preciso sacrificar ao indispensável trabalho de passar
aos olhos o copioso Cartório da Provedoria da Fazenda, o
que jamais pude conseguir, senão agora, que o dito Cartório passou da Vila de Santos para esta Cidade por nela
haver Sua Majestade Fidelíssima, que Deus Guarde (31),
mandado criar Junta de Fazenda, com presidência do Governador e Capitão-General, assistindo a ela o Provedor, o
Ouvidor da Comarca e o Procurador da Coroa e Fazenda.
«Apliquei-me a estes exames com tanta exação e fatiga quanta não cabe na expressão do maior encarecimento,
porque as letras dos Livros dos Registros são totalmente de
diversa figura dos caracteres do presente alfabeto, obrigando-me, esta dessemelhança, a gastar muitas horas de aplicação para verter uma só lauda; contudo, a veneração respeitosa, que a V. Excia. consagro, fez suave todo o excessivo desvelo, muito à custa dos meus anos e achaque inveterado da enxaqueca, cujas dores fazem pôr em desprezo todo
o uso de ler e escrever.
«Este impedimento suprimiu a pronta satisfação, a que
estou responsável pela carta que V. Excia. me escreveu na
(29) Deu esses «Apontamentos» como perdidos Afonso de Escragnolle Taunay, no ensaio sobre «Pedro Taques e seu Tempo», publicado nos Anais do Museu Paulista, tomo I, cit., pág. 237.
(30) Al'ás desde 1709, embora somente no ano seguinte da nova
Capitania Real de São Paulo e Minas do Ouro tomasse posse o Governador para ela nomeado, Antônio de Albuquerque Coelho de Carvalho.
(31) D. José I.
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Frota de 1766 (32), porque também se pôs da parte da
mesma demora as diligências que mandei fazer nas Vilas da
Comarca de São Paulo, assim das que existem da parte do
Norte, como das da parte do Sul, que todas com as da
Marinha, que corre da Vila de São Vicente até a de Parnaguá (sic), são da Capitania do Sr. Martim Afonso de
Sousa, porque estão dentro da demarcação das cem léguas
de sua Doação (33) .
«Agora aparece clara e indisputável a verdade pela
Demonstração Cronológica, que aqui ofereço a V. Excia.,
formada dos Documentos que tiram toda a dúvida e descobrem o engano que tem laborado desde o ano de 1624, em
que o Exmo. Conde de Monsanto se introduziu nas Vilas
de São Vicente, Santos e São Paulo, com todas as mais do
Centro da mesma Comarca.
«Terei grande prazer que este meu excessivo como
gostoso trabalho resulte em toda utilidade do Exmo. Sr.
Conde de Vimieiro, para que, restituído do que se lhe tem
tirado ao seu antigo Morgado de Alcoentre, haja este de
aparecer tão avultado que, em todo o Reino de Portugal não
admita competências com outro algum, por muito grande que
seja o seu rendimento, porque, na verdade, esta Capitania
excede tanto ao nome de Morgado, que passa a ser um
Reino, pela natureza das rendas que ao Donatário pertencem.
«Como me falta o conhecimento da
pude reduzir este todo a um mapa, no qual
tuação destas cem léguas de costa e seu
Cidades e Vilas que nelas estão fundadas; e

Geografia, não
mostrasse a siSertão, com as
por esta mesma

(32) Tanto na l' como na 2* edições da História da CapKania de
São Vicente está errada essa data, nelas apresentada como «1768».
(33) Nas publicações anteriores desta carta, diferentes, em parte,
da atual, faltam as indicações das referidas Vilas.

falta ignoro se as Minas das Gerais, Cuiabá e Goiáses (34)
estão dentro, como quero persuadir-me, da Demarcação das
cem léguas de Costa (35) .
«A Pessoa de V. Excia. Guarde Deus, dilatando-lhe
a vida com vigorosas forças, para que tenha consolação de
ver metido de posse ao Exmo. Sr. Conde de Vimieiro desta
Capitania que algum dia foi denominada de São Vicente e
hoje é de São Paulo desde o ano de 1683 (por Provisão do
Exmo. Sr. Marquês de Cascais, como Senhor e CapitãoGeneral das terras de São Paulo, datada em 22 de março de
1681), de que se lavrou termo em 27 de abril do mesmo ano
de 1683, e ficou a Vila de São Paulo feita cabeça da Capitania (36) .
«Minas de Santa Fé de Jaraguá de São Paulo, 18 de
abril de 1769 ( 3 7 ) .
«De V. Excia.
«Reverente e obsequioso criado
«Pedro Taques de Almeida Pais Leme» (38) .
(34) Pedro Taques sempre escrevia na forma antiga do plural,
talvez mais certa — «Goiáses», em vez do atual «Goiás».
(35) Nas publicações anteriores desta carta, na História da Capitania de São Vicente, falta todo o trecho que vai de: «Como me falta
o conhecimento»... até — «cem léguas de costa».
(36) Idem, do trecho entre: «desde o ano de 1683», até — «cabeça
da Capitania».
(37) À carta publicada na História da Capitania de São Vicente
não está datada de Jaraguá.
(38) Arquivo da Casa de Mateus, na Seção de Manuscritos da Divisão de Obras Raras da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, lista
n" 2, documento n" 1.141.
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CARTA INCOMPLETA, DE TAQUES AO PRINCIPAL
FARO (1769)
Embora incompleta, interrompendo-se na quarta página,
o que dá a entender que sua parte final tenha sido extraviada, conquanto ainda possa ser encontrada, mesmo assim tem
interesse mais uma carta de Pedro Taques ao Principal
D. João de Faro, a qual, pelo respectivo contexto, deduzimos ser de novembro de 1769:
«Exmo. e Reverendíssimo Sr.
«Já em abril do corrente ano (39), tive acabado o papel
que incluso remeto, servindo de resposta à carta de V. Excia.
datada de 22 de abril de 1766. Esperava-se a Nau de
Guerra no Rio de Janeiro por aquele tempo, que, demorando-se de então até agora, chegou da Bahia, conduzindo ao Vice-Rei, ao Rio de Janeiro, neste mês de novembro (40) .
«Eu que (vai já a um ano) me retirei da Cidade, pela
causa que aqui exporei, para este lugar em que resido, em
distância de cinco léguas de jornada ( 4 1 ) , só sei do que vai
pelo Mundo da Cidade de São Paulo quando as novidades
são velhas, porque me abstraio totalmente de toda a correspondência . Agora, pela carta inclusa de aviso, venho a
saber que a dita Nau é chegada; e como se me pede o papel
que por obséquio antigo a V. Excia. tenho trabalhado há
quase três anos, com inexplicável estudo, fadiga e igual
(39) 1769, conforme adiante se explica.
(40) A 17 de novembro de 1769 tomou posse o 2*
2 V Vice-Rei do
Brasil residente no Rio de Janeiro, D. Antônio Rolim de Moura Tavares, Conde de Azambuja, que antes exercia o governo da Capitania-Geral
da Bahia.
( 4 1 ) As «Minas de Santa Fé de Jaraguá», de onde datou, a 18 de
abril de 1769, a carta anter'or, também dirigida ao Principal D. João
de Faro.
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desvelo, também não quero que se persuada a V. Excia. que
outro respeito conseguisse o gostoso sacrifício da minha veneração, que só tem por objeto a Pessoa de V. Excia.; não
me cabe no tempo pôr em limpo o dito papel (42), por cuja
causa o remeto com as mesmas interlinhas que o desfiguram
para poder chegar aos olhos de V. Excia.; e do dito borrão
satisfaço ao gosto de quem mo pede, que já sei que é para
o enviar a V. Excia., talvez como tributo que conseguiu
sobre a minha vontade (43); e eu não quis negar este limitado cortejo a quem por simpatia amo, ainda conhecendo eu
as cores de que se reveste uma Aparência. Nestes termos
terá V. Excia. por perfeitíssima letra (talvez com acrescentamento que melhor figure o que meu rude estilo não soube
explicar), este mesmo Discurso Cronológico que pela minha
incluso acompanha.
«Não vai a demonstração da costa e mar de São Vicente, para V. Excia. melhor perceber qual é o Rio São Vicente, braço do Norte (44), porque, descobrindo um mapa
de toda a costa do Sul, firmado em 1717, pertencente à
Coleção curiosa de meu Pai, que Deus haja (45), o entreguei ao meu Exmo. General, o Sr. D. Luis Antônio de
Sousa no fim do ano passado de 1768 ( 4 6 ) , pedindo-lhe que
(42) Realmente, remetendo-o em borrão, foi primorosamente passado
a limpo em Portugal, conforme os dois exemplares manuscritos existententes no Arquivo da Casa de Mateus, como antes explicamos.
(43) Alusão ao Governador e Capitão-General D. Luis Antônio
de Sousa.
(44) O Canal da Bertioga, que separa a Ilha de Santo Amaro do
continente. Se fosse este o limite entre as Capitanias de São Vicente
e Santo Amaro, pertenceriam àquela a própria Ilha e Vila de Santo
Amaro, o que nunca foi objeto de querela, talvez por não fazer questão
disso o Donatário Martim Afonso de Sousa, lindeiro com o irmão Pêro
Lopes de Sousa.
(45) Capitão Bartolomeu Pais de Abreu, grande bandeirante, biografado por Afonso de Escrágnolle Taunay nos Anais do Museu Paulista, tomo I, e em separata (São Paulo, 1923) .
(46) Referência que também assegura o ano de 1769 para a presente carta, conforme as notas (39) e (40) .
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por seu Oficial Ajudante dos Auxiliares, Teotônio (47), o
fizesse copiar, por ter boa mão de lápis, para eu o enviar a
V. Excia.; porém, até agora, nem ao menos o meu mapa
original se me restituiu; ora, este Fidalgo não merece censura, porque só a sua grande espera pode compreender a
máquina do seu governo, pelo muito que trabalha no serviço
do Rei (48), que absolutamente lhe falta tempo para tudo;
tanto que ainda em três anos e mais, da Cidade de São Paulo
não tem feito uma saída para fora, a cavalo, para se divertir
(49) . Estou certo, ou ao menos capacitado, que o dito
Sr. remeterá agora a V. Excia. o mesmo que para este
feito eu lhe tinha pedido; sendo assim, conhecerá V. Excia.,
pelo dito mapa, o que se contém nos números 17, 18, 19 do
Discurso Cronológico» (50) .
CASO DE TAQUES COM O TRIBUNAL DA BULA DA CRUZADA
«Tendo eu remetido para o Rio de Janeiro 7.000 cruzados ( 5 1 ) . indo para o Tribunal da Junta da Cruzada, como
(47) Teotônio José Juzarte, desde 1765 Ajudante do Regimento de
Draqões Auxiliares de São Paulo, depois Sargento-Mor.
(48) D. José I.
(49) Tomara posse do governo paulista em julho de 1765, em
Santos, o que ratificou a Câmara de São Paulo a 7 de abril do ano
seguinte.
(50) Como se verá em outro trabalho sobre a Questão VimieiroLum'ares, desde 26 de agosto de 1765, de Santos, ao Principal Faro
mandou o Morgado de Mateus um relato da posição em que ficavam as
terras da doação de cem léguas de costa a Martim Afonso, prometendo
para depo's a remessa do respectivo mapa. Os capítulos de números 17,
18 e 19 do Discurso Cronológico referem-se aos seguintes pontos: 17
— Por que o Conde de Monsanto se introduziu em São Vicente; 18 —
Doação de 100 léguas a Martim Afonso; 19 — Doação de 80 léguas a
Pêro Lopes de Sousa. Na publicação da História da Capitania de São
Vicente abandonou-se a numeração dos respectivos capítulos. Os citados estão às págs. 75/78 da edição da Companhia Melhoramentos de
São Paulo.
(51) Convém lembrar que o valor do cruzado era de quatrocentos
réis ou NCr$ 0,0004 de nossa moeda atual.

R
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Tesoureiro-Mor da Bula (52), foram entregues nessa Corte
(53), ao meu correspondente Francisco Peres de Sousa, que
com efeito os entregou ao limo. Comissário-Geral, porém
olvidou-se de enviar-me conhecimento do recibo em forma.
Depois seguiu-se uma remessa (?) de 6.000 cruzados em
dinheiro, também, porém o Caixa do Administrador das
Bulas, João Carneiro, aplicou essa quantia em despesas de
contrato e, remetendo os efeitos dele, que é a barba e o
azeite, passou letra sobre o contratador Francisco Peres de
Sousa, o qual, não cumprindo a dita letra, ficou sem efeito
a minha remessa; e, obrigado dela, o dito Caixa Carneiro,
morador do Rio de Janeiro. Como este amigo não só ficou
sofrendo o peso da letra dos 6.000 cruzados, mas a de outras
muitas que na mesma frota ficaram recambiadas por Peres,
que chegaram todas a 70.000 cruzados, não pôde ser pronto
em satisfazer-me dos 6.000 cruzados, nem eu em ter valor
de executar por eles, visto ter excedido das ordens da correspondência, pois devia remeter-me o dinheiro na Nau, e
não diverti-lo e passar letra. Ajunte-se a isto que três
Tesoureiros da minha apresentação na Capitania da Vila
Boa de Goiáses, consumiram acima de 9.000 cruzados de
Bulas que tinham vendido até o fim de 1764, em que se me
suspendeu a publicação cá; e eu mesmo apenas pude conseguir a segurança, fazendo penhora nos bens desses Tesoureiros: e como temos 300 Léguas de permeio, não tive correspondente ali que vencesse executar aos devedores, sustentando-se com a esperança de que viria vindo para São
Paulo o pagamento em parcelas.
«Em janeiro do corrente ano se me fez seqüestro geral
nos bens, pelo meu alcance; não tive por mim um respeito
(52) Cargo que Pedro Taques exercia nas Capitanias do Bispado
de São Paulo, conforme nossa nota ( 1 2 ) .
(53) Lisboa.
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que atalhasse a minha total ruina, e de três filhas; porque,
estando o juízo seguro por meus bens, e os de cinco fiadores, que todos foram seqüestrados por meu respeito, em
valor para mais de 50.000 cruzados, parece que se podia
admitir espera no pagamento, ainda quando para suspender
esta eqüidade mostrava eu que 13.000 cruzados não estavam perdidos; porque os 7.000 cruzados que recebeu Peres,
estavam já entregues na Santa Cruzada dessa Corte, e só
faltava mostrar eu esta verdade por conhecimento de recibo
em forma; e os 6.000 cruzados estavam no Rio de Janeiro,
no devedor João Carneiro, muito e muito abonado, e não
duvidava, por cartas do seu punho, que tudo mostrei ao
Exmo. Sr. General, para que se interessasse pela minha
quietação, por saber que o Comissário Subdelegado desta
Cidade (sempre me foi pouco afeto, talvez por encontrar
todos os dias na Reza aquele ramo de cântico da Magniflcat
«et exaltavit humiles») (54), havia de suspender a execução de rematação, estando superabundantemente o Juízo
seguro dos meus bens, enquanto eu mandava próprio ao Rio
de Janeiro cobrar do Caixa Carneiro 6.000 cruzados, e para
Goiáses outro próprio cobrar, por execução de Fazenda Real
os 9.000 cruzados, acompanhando cartas de serviço de ElRei, com o F. R. do meu Exmo. General, e Precatórias
executivas do meu R. Comissário Subdelegado.
«Não quis Deus que valesse o respeito do Sr. D. Luís
a meu favor (55); e, por isso, cerrando-se os ouvidos às
súplicas de outras pessoas, que se compadeciam de tão infeliz destino, dentro em seis tardes de praça pública arderam
os meus bens todos, sem escapar a louça de cozinha, e só
não tocaram nos vestidos do meu corpo, posto que a cama,
(54) Arcediago Mateus Lourenço de Carvalho.
(55) Neste ponto parece discretamente queixar-se o missivista do
Governador.
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cortinado e lençóis também arderam; e se depositou este
dinheiro, que até agora tem estado em depósito, sendo que
então se pretextara que era para se remeter já e já, porque
as ordens do limo. Comissário-Geral não admitiam a menor
espera, e em alta vox publicavam a que o Sr. D. Luís não
merecesse ser atendido. Saltem appareníer.
«Depois de me posto na rua sem casas, lavras minerais,
28 escravos, móveis e fazendas de cultura, que tudo ardeu
em seis tardes, se resolveram os meus fiadores a mandar
próprio ao Rio de Janeiro, a executar a João Carneiro; e
voltou o dito próprio com Documento de estarem entregues
na Cruzada os 7.000 cruzados que Peres tinha recebido; e
pelos 6.000 cruzados ficar Carneiro com os bens seqüestrados, que para se não rematarem recorreu a V. P. com cartas
de favor, vindas ao Sr. D. Luís e ao R. Comissário Subdelegado, para lhe admitirem espera, enquanto vinha da
Corte conhecimento de recibo em forma, de ficarem entregues na Cruzada os ditos 6.000 cruzados, e ficou servido.
Para Goiáses foi outro próprio, com carta-precatória executória contra os Tesoureiros devedores, recomendada ao General daquela Província ( 5 6 ) , o qual respondeu que, com efeito,
se deviam as quantias que eu dava em rol, e que tudo se
havia de obrar sem que os meus fiadores tivessem prejuízo
algum no meu alcance; e como os Arraiais são muito distantes uns dos outros, que carecia que o Ouvidor saísse de
Correição para se executar os bens penhorados, aos tais devedores de que (ilegível) . Como são passados já nove
meses que foi o próprio a Goiáses, já chegaram quase 3.000
cruzados que se cobraram. Foi tal o excesso». . . (57) .
Neste ponto termina a quarta página desta carta, não
sendo impossível que na grande massa de manuscritos do
(56) João Manuel de Melo, Governador e Capitão-General de
Goiás, de 1759 a 1770.
(57) Arquivo da Casa de Mateus, cit., lista n' l, documento n9 14.
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Arquivo da Casa de Mateus ainda possa ser encontrada a
sua continuação, conquanto em geral esteja bem organizado
esse precioso acervo documental.

TAQUES PEDE UM CARGO PARA O FILHO (1769)

Não escapou o genealogista e historiador paulistano ao
habitual pedido de emprego para um parente, no caso um
de seus filhos, na correspondência com o amigo Governador
de São Paulo, D. Luís Antônio de Sousa Botelho e Mourão,
Morgado de Mateus. É o que se contém na seguinte carta:
«Mais tarde ou mais cedo há de o Sr. D. Luís ter sucessor neste Governo de São Paulo. Espero que V. Excia.,
ao que vier, e também ao General que vier para Goiáses, recomende com empenho eficaz, a meu filho Balduino Abagaro
Taques de Morais Antas, para ser acomodado em Escrivão
da Real Fundição da Vila Boa de Goiáses (58); porque,
acabando agora a Filosofia, carece passar às Minas para
com decência ganhar com que fazer um Patrimônio para se
ordenar de clérigo, e olhar para a minha velhice, se Deus
me quiser dilatar a vida, que não espero, pelo estado em que
me vejo, que ameaçam acompanhar uma resignação católica,
teria estalado de imagens funestas e tristes neste gostoso
degredo para que me sentenciou o destino por paixões alheias
(59) . Eu para mim nada quero, e só fizera gosto de não
(58) Realmente, D. Luis Antônio de Sousa empregou o filho de
Pedro Taques. Balduino Abagaro, mas na Casa de Fundição de São
Paulo. (Cf. Afonso de Escragnolie Taunay, no Escôrço Biográfico
sobre aquele, incluído na História da Capitania de São Vicente, cit ,
Pag. 42).
(59) Referia-se às dificuldades financeiras resultantes do seqüestro
de seus bens, decorrente do alcance em que ficou, como Tesoureiro-Mor
da Bula da Cruzada nas Capitanias de São Paulo, Goiás e Mato Grosso.
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ser concluído, já que não posso ver-me como sempre me
tratei desde que tive uso da razão, na abundância da Casa
de meus Pais; além de que, já agora será o meu descanso
uma cama por entrevado, e, como me vou vendo sem esperanças de vencer a parlesia espúria (sic) em que estou caído
há quase ano.
«O Exmo. Bispo do Rio de Janeiro está vivendo por
um milagre atual, que deve ao seu Patrono São Francisco
de Paula; porém, os anos são tantos, e todos lhe têm em o
fim da vida (60) . Já V. Excia. sabe que o Rio de Janeiro
tem um Bispo Sagrado desde 1756, que, entendo, está Governador do Bispado de Lamego; se este Prelado vier tomar
posse do seu Bispado (61), boa ocasião tinha V. Excia.
para o seu afilhado, o Padre Bento de Andrade, porém,
como os futuros contingentes lhe pertencem a V. Excia.,
quando o Senhor for servido dar sucessor ao Exmo. Bispo
atual, para então pode ser o afilhado de V. Excia., meu
filho Balduino Abagaro, que para então estará ordenado, ou
se ordenará, para rendarem uma Igreja de Minas, por afilhado de V. Excia. aquelas suas letras, pois já agora está
muito bom estudante em Filosofia, também com o primeiro
ano de Lógica (62) .
(60) Somente a 5 de dezembro de 1773 faleceu D. Frei Antônio
do Desterro, Bispo de São Sebastião do Rio de Janeiro.
(61) Trata-se de D. Vicente da Gama Leal, Bispo titular de Etalônia, Coadjutor do Rio de Janeiro, provido na futura sucessão por Bula
de 19 de julho de 1756, mas que não veio asumir o cargo por moléstias
e por ter sido provido no lugar de Deão da Real Capela de Vila Viçosa. (Cf. nota de Rodolfo Garcia à História Gerai do Brasil, de Varnhagen. Tomo V, 3» ed., S. Paulo, 1936, págs. 381/382).
(62) Faleceu Bauduino Abagaro aos 23 anos de idade, frustrando
as esperanças do pai. (Cf. Afonso de Escragnolie Taunay, no Escôrço
Biográfico cit., pág. 4 3 ) .
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«A Pessoa de V. Excia. o Céu guarde com uma muito
vigorosa saúde, como muito interesso.
«São Paulo, 28 de novembro de 1769.
«Beija a Mão de V. Excia. seu reverente e obsequioso
Criado
«Pedro Taques de Almeida Pais Leme» (63).

CARTA SOBRE A QUESTÃO VIMIEIRO-LUMIARES (1770)

Minuciosa carta de oito páginas escreveu Pedro Taques
ao Principal D. João de Faro, no início de 1770, mais uma
vez comentando, então com novos argumentos, a questão da
ilegal passagem da Capitania de São Vicente, dos Condes
de Vimieiro aos da Ilha do Príncipe, depois intitulados de
Lumiares.
É o seguinte o respectivo texto, anotado, que traz nova
luz à citada pendência judicial:
«Exmo. e Revdmo. Sr.
«A alcançar a Nau de Guerra no Rio de Janeiro remeti
a V. Excia. o maço com a Demonstração Veríditiâ de tudo
quanto tem passado sobre a Capitania da Vila de São Vicente, desde o tempo do seu Fundador e primeiro Donatário
e Senhor, Martim Afonso de Sousa, até o presente. Estou
certo que com este meu excessivo exame, ficará V. Excia.
no total conhecimento de que, sem questão de dúvida, pertence ao Exmo. Sr. Conde de Vimieiro esta sua Capitania,
como legítimo descendente, por linha reta, da Uma. e Exnia.
(63) Arquivo da Casa de Mateus, cit., lista n" l, documento n' 15.
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Sra. D. Mariana de Sousa da Guerra, Condessa de Vimieiro, e que a introdução da Casa de Cascais foi erro ou
malícia, como eu mostro, do Juiz executor da Sentença para
medição das 80 léguas que, dentro das 100 de São Vicente,
tinha desde o Rio Curupacê, até o Rio de São Vicente,
braço do Norte (64); e dentro de cuja distância só tem a
Vila da Ilha de São Sebastião, e tudo o mais de Vilas e
Cidades, na Costa e no Centro, é das 100 léguas, desde 13
léguas ao Norte de Cabo Frio, até Parnaguá, que é o lugar
onde terminam as 12 léguas ao Sul de Cananéia, como determina a doação do Sr. Rei D. João 3", a qual V. Excia.
lá tem (65) .
«Depois que mandei ao meu Exmo. General (66) uma
cópia da Demonstração que remeti a V. Excia., fêz-me insinuar, por meu filho, o Lente Frei Joaquim Antônio Taques,
Carmelita, criado de V. Excia., que a dita Demonstração
tirava toda a dúvida e que, com ela, nenhuma podia haver,
das Vilas e Cidades pertencentes à Capitania de São Vicente, e que tomava a si formar-se o Mapa, para nele ver-se
tudo o quanto é da dita Capitania, dentro das cem léguas
(64) Sempre insistia Taques quanto a ser limite das Capitanias de
Santo Amaro e São Vicente o «braço do Norte», isto é, o atual Canal
da Bertioga, como vimos na nota (44) .
(65) Tcndo-se incendiado o Cartório da Casa de Vimieiro, em
conseqüência do terremoto de Lisboa, de 1755, não mais possuía ela o
original da Carta de Doação da Capitania de 100 léguas de costa, concedida a Martim Afonso. Motivo pelo qual a D. Maria I requereu o
4" Conde de Vimieiro, que se lhe desse por certidão o traslado do que
a respeito constasse na Torre do Tombo. Deferido o pedido, pertence
hoje o respectivo documento, em 1781 firmado pelo brasileiro João Pereira Ramos de Azevedo Coutinho, Guarda-Mor daquele Arquivo, ao
atual Arquivo Histórico Ultramarino, de Lisboa, na cota «S. Paulo, Papéis Avulsos, 1780», de onde se copiou para publicação na revista lisboeta Ocidente, vol. XLIX, n" 207, de julho de 1955, págs. 11/24, sob
o titulo: «Carta de Doação feita por D. João III a Martim Afonso de
Sousa em 1535», com apresentação de Américo Pires de Lima.
(66) D. Luís Antônio de Sousa Botelho e Mourão.
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de Costa e Centro delas (67) . Esta notícia me foi muito
grata; porque, tendo efeito esta promessa, ficará V. Excia.
bem instruído e bem claro conhecimento do que é esta Capitania, pela qual ficará o Exmo. Sr. Conde de Vimieiro
sendo Senhor do maior Morgado que ainda não houve em
Casa alguma, das muitas que tem o Reino de Portugal pelos
seus Grandes (68) . O ponto está que Deus me queira
emprestar a vida, para ter V. Excia. aqui a quem possa e
saiba mover as coisas, como Procurador zeloso, fiel e inteligente; posto que a mesma Demonstração que a V. Excia.
remeti há de ser o fio de Ariadne contra este Labirinto da
Capitania de São Vicente, porque nela declaro o documento,
onde existem, para que se possa extrair as Certidões, quando
forem necessárias.
«Não posso deixar de reparar ter subsistência a Causa
entre o Exmo. Sr. Conde de Vimieiro e o de Lumiares;
porque, à vista da natureza da Doação feita ao Sr. Martim
Afonso de Sousa, não podia esta Capitania de São Vicente
ser dada em dote, o que certamente terá V. Excia. advertido, e o Patrono da Casa, pelo § da dita Doação, ibi:
«Item. Outrossim, quero e me praz que em tempo
algum se não possa a dita Capitania e Governança e todas
as coisas que por esta Doação dou ao dito Martim Afonso
de Sousa, partir, nem escambar, espcdaçar, nem em outro
modo alhear, nem em casamento a filho ou filha, nem a outra
alguma Pessoa de cativo, nem para outra coisa, ainda que
seja mais piedosa, porque minha tenção e vontade é que a
(67) Como veremos noutro trabalho, realmente cumpriu o Morgado
de Mateus a referida promessa, da elaboração de um mapa total da Capitania de São Vicente.
(68) Note-se que desde 1753 já havia sido adquirida pela Coroa a
Capitania de Nossa Senhora da Conceição de Itanhaém, por seus últimos Donatários, os Condes da Ilha do Príncipe, erroneamente chamada
de São Vicente.

f.o _-
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dita Capitania e Governança e coisas ao dito Capitão e Governador nesta Doação dadas, andem sempre juntas e se
não partam nem alienem em tempo algum; e aquele que a
partir ou alienar ou espedaçar, ceder em casamento ou para
outra coisa por onde haja de ser partida, ainda que seja
mais piedosa, por esse mesmo feito perca a dita Capitania
e Governança e passe diretamente àquele a que houvera de
ir, pela ordem de suceder sobredita, se o tal que assim não
cumpriu fosse morto» (69) .
«Logo, o Sr. D. Diogo de Faro e Sousa não podia dar,
como deu, em dote de casamento ao Conde da Ilha do
Príncipe, Luís Carneiro, a Capitania de São Vicente (chamada do Itanhaém ao tempo desta doação e dote), quando
casou com a Prima este dito Sr. D. Diogo de Faro? Esta
conclusão, se é deduzida como de Filósofo, melhor a sacará
o Douto Patrono, como Jurista; e bastaria só este fundamento, jure Regis, para o Exmo. Sr. Conde de Lumiares perder
a causa e ficar a Capitania das 100 léguas julgada ao seu
legítimo sucessor, o Exmo. Sr. Conde de Vimieiro. Quero
persuadir-me que assim se lhe tem julgado; pois no ano de
1758 me fez V. Excia. honra avisar que tinha já tido a seu
favor a primeira sentença, que a parte pedira vista e viera
com novos embargos. Se V. Excia. se acha com a causa
julgada, não perca instante de tempo de desembainhar a espada para tomar posse o Sr. Conde da sua Capitania (70),
que para então entrarmos na Guerra e Labirinto que urdiu
o Provedor da Fazenda Fernão Vieira Tavares em 1624, a
favor do Conde de Monsanto, como fica bem narrado na
(69) Conferiu-se a transcrição parcial feita por Pedro Taques, com
o texto citado na nota (65) .
(70) Era costume que ao tomar posse de alguma terra, o Donatário ou seu representante brandisse uma espada, fendendo o ar e pronunciando as palavras de praxe.
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Demonstração Verídica e Cronológica, que remeti a V.
Excia.»

VOLTA PEDRO TAQUES À SUA QUESTÃO COM O TRIBUNAL
DA BULA DA CRUZADA

«Agora me avisam da Cidade (71) que o Comissário
Subdelegado da Cruzada (72) faz remeter o dinheiro que
produzia a execução que me fizeram nos bens; há um ano
completo esteve posto em depósito, sem se cuidar da remessa dele, nem ainda quando chegou à Vila (73) a Nau de
Guerra que saiu em dezembro próximo passado; porque o
fim desta execução foi satisfazer intenções ocultas, para me
deixarem destituído de tudo, queimando-se os meus bens
todos em cinco tardes de Praça, sem se atender ao justo.
Se até deles de porte que podia chegar a 20.000 cruzados,
não passou de 6.000 cruzados! Seja Deus louvado, que
assim foi servido!
«E com este dinheiro vão os Embargos de minha filha
e criada de V. Excia., D. Emília Flávia da Conceição Taques e Morais, cuja procuração já remeti a V. Excia. para
a fazer substalecer nos Procuradores das causas do Exmo.
Sr. Conde de Vimieiro, para patrocinar ditos Embargos,
posto que a natureza destes outros fará bem ver, aos Deputr.cos da Junta ( 7 4 ) , a barbaridade executada no Seqüestro
feito nas Escravas de minha filha, que lhe foram dadas e as
não herdou do meu Monte.
(71) De São Paulo.
(72) Do Tribunal da Bula da Cruzada, Arced^ago Mateus Lourenço de Carvalho.
(73) De Santos.
(74) Da Bula da Cruzada.
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«Nesta mesma ocasião vão os Embargos com que se
opôs a um bárbaro, iníquo e odioso seqüestro feito a Vicente
Pires da Mota ( 7 5 ) , Boticário aprovado, de quem sou compadre, e ele é, ou tem sido, da minha pequena proteção; e
antes de haver prova por que se mostrasse que eu tinha
igual interesse naquela Botica, fizeram nela seqüestro por
simples requerimento dos meus fiadores à Bula, e assim
mesmo contra toda graça, Justiça e Direito, se fez na Botica
seqüestro, ao que veio o Boticário Vicente Pires da Mota,
meu compadre, com Embargos de primeiro e terceiro prejudicado. Não foi pequena felicidade suspender-se a rematação, mandando-se remeter ditos Embargos para a Junta da
Cruzada. Este meu compadre não padece só por ser criatura minha; e sofre prejuízo de ter a Botica impedida pelo
seqüestro e as receitas de que se lhe devia, postas em depósito com a mesma Botica: não há maior insolência! E como
não tem pessoa alguma nessa Corte, que fale na causa a seu
favor, julgue V. Excia. que eu sou o Boticário Vicente Pires da Mota, e se digne proteger este na causa para cujo
efeito vai a procuração, na qual estão nomeados os Procuradores das causas do Exmo. Sr. Conde de Vimieiro. Seria
ofender do sagrado respeito que consagro a V. Excia., se
eu houvesse de remeter dinheiro para esta causa, quando
nela espero firmemente que se interponha o interesse, a alta
proteção de V. Excia. e do Exmo. Sr. Conde; não passo
a mais, porque, como criado da Casa, gozo dos privilégios
dela.
«Também vão os Embargos do seqüestro feito na pessoa
de uma parda Francisca, que tinha escrava minha, antes de
eu tomar posse de Tesoureiro-Mor da Cruzada, nesta Cida(75) Provável antepassado de seu homônimo (1799-1882), sacerdote, doutor, professor de Dire.to e Conselheiro, Presidente de se:s Províncias no Segundo Reinado.
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de. Minha esposa, que Deus haja (76), lhe deu liberdade
na sua terça, e à qual fui eu o Testamenteiro, e como tal lhe
dei Escritura de liberdade pela disposição testamentária; pois
assim mesmo (no fim de 14 anos), fizeram seqüestro nela e
seus filhos, que nasceram de matrimônio, depois de já ser
livre; e por vir tudo de Embargos, se suspendeu a rematação.
Para mostrar a miséria desta criatura, sobre só ter sido escrava, e como foi Aia de minha filha, trazendo-a ao colo nos
seus tenrinhos anos, devo tomar a mim esta causa; e por isso
vem a ser minha por força do destino. A procuração da
parda Embargada remeto a V. Excia., porque vão nela
também nomeados os Procuradores das causas do Exmo.
Sr. Conde de Vimieiro, da mesma forma que a do compadre Boticário Vicente Pires da Mota.
«Dos mesmos autos tirará o dito Patrono conhecimento
para a insolência destas duas causas, ou três, com a da minha filha. Eu só posso dizer demais, que estes procedimentos tiveram efeito a requerimento dos meus fiadores, sem que
estes tivessem pago por mim um só real; sendo eu executado
pelo alcance de 23.000 cruzados, satisfiz o todo com 7.000
que já Francisco Peres de Sousa entregou na Cruzada dessa
Corte, e como houve descuido de mandar-me esse recebimento de recibo em forma, cá não quiseram admitir a carta que
o dito Peres escreveu, avisando da entrega que tinha feito;
6.000 cruzados recebeu o Caixa Administrador das Baleias
no Rio de Janeiro (77), o Capitão João Carneiro, que,
passando letra da mesma quantia para o Contratador de
Lisboa, ficou sem efeito; e, por isso, seqüestrado o Capitão
Carneiro, cujos bens se não remataram porque, estando a embarcar para essa Corte, lá pagaria os ditos 6.000 cruzados, e,
(76) Maria Eufrásia de Castro Lomba, primeira mulher de Pedro
Taques.
(77) Do Contrato da Pesca de Baleias.
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caso não enviasse quitação do Tribunal da Junta, se lhe rematariam os bens seqüestrados no Rio de Janeiro, e se lhe
admitiu esta eqüidade. Nestes termos, temos já 13.000 cruzados. Com dez que agora remetem, se ajustam os 23.000
de meu alcance, por cujo todo fui executado; e os fiadores
não pagaram um real por mim; e, por isso, não sei que Direito lhes assiste, para andarem requerendo os seqüestros
que conseguiram contra os escravos de minha filha, contra
a Botica do meu compadre Vicente Pires da Mota, contra
a liberdade da parda Francisca? Porém cá não há que
admirar estes bárbaros, cínicos impedimentos, porque, estragado o temor de Deus, geme quem geme e se destrói a quem
se destrói. V. Excia. faça pôr os olhos da sua compaixão
nestas causas, para que não fiquem indefesas, tendo eu nessa
Corte o caráter honroso de ser criado da Casa de V. Excia.
e do Sr. Conde de Vimieiro. E julgando-se as ditas causas
a favor dos Embargantes, não precisamos sentenças extraídas do processo, bastará um aviso; porque, depois dele, se
carectrmos de Sentença, de lá irá providência para isso; isso
entanto evita essa despesa ao magnânimo coração de Vossa
Exciei.
«Nesta mesma dependência escrevo ao Desembargador
João Pereira Ramos de Azevedo Coutinho ( 7 8 ) ; e rogo a
V. Excia. lhe mande logo entregar, visto que não quis a
minha carta solta pelo correio. A este Amigo tenho incumbido o meu Encartamento dos Rios que pertencem-me (79);
(78) Ilustre brasileiro, Professor da Universidade de Coimbra, Desembargador do Paço e da Casa de Suplicação, Deputado ordinário da
Real Mesa Censória. Guarda-Mor da Torre do Tombo. Possuindo cópias de numerosos títulos da NobiUartqaia Paulistana, de Pedro Taques,
daí resultou a possibilidade de sua posterior publicação.
(79) Trata-se do pedágio de onze rios, entre São Paulo e Goiás,
pelo Governador e Capitão-General de São Paulo, Rodrigo César de
Meneses, concedido aos três descobridores das Minas de Ouro de Goiás,
um dos quais, Bartolomeu Pais de Abreu, era pai de Pedro Taques.
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e que, com a proteção de V. Excia. se sigam os requerimentos de que lhe enviei relação, lhe dizia procurasse a V. Excia.
no que lhe fosse necessário. Bem estimaria eu que lhe comunicasse V. Excia. a Demonstração Verídica sobre a Capitania do Sr. Conde de Vimieiro; porque sei que há de
estimar muito, e, como douto, poderá ser muito útil ao dito
Sr. Conde (80) . Eu me destituí desse papel, porque apenas
pude tirar dele uma cópia, que mandei ao meu Exmo. General com a obrigação de restituir-mo depois de trasladado;
e como ainda o não tem feito, porque este Fidalgo tem muito
e muito que ocupar-se, o papel curioso que lhe cai nas mãos,
lá fica ( 8 1 ) ; agora me faz bem falta aquele trabalho; ainda
quando em contemplação a V. Excia. e ao Sr. Conde, não
convém ficar eu com o dito papel, para estar com ê!e pronto
por mim, ou outrem por mim, como meu filho Frei Joaquim
Antônio Taques, carmelita calçado e Lente de Artes atual, no
Convento do Carmo desta Cidade, para quando chegarem
as ordens de V. Excia. a esta matéria ( 8 2 ) .

OUTRO TRABALHO HISTÓRICO DE PEDRO TAQUES

«Eu estou metido na empresa de escrever uma História
com título: História Cronológica de Piratininga Paulistana,
Estabelecida e Aumentada por sua Capitania de São Vicente e Conquistas nos Serfões da América do Estado do Brasil,
(80) Talvez proceda dessa comunicação a cópia da História da Capitania de São Vicente, que em 1847 publicou o Instituto Histórico e
Geográfico Brasileiro, o qual também possui algumas páginas do respectivo original.
(81) Felizmente não devolveu a referida cópia o Governador Morgado de Mateus, pois, graças a isso, a mesma ainda se encontra, como
a cópia feita em Portugal, em seu Arquivo, hoje pertencente à Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro.
(82) Também este filho de Pedro Taques faleceu antes do pai, aos
vinte e cinco anos de idade. (Cf. Afonso de Escragnolle Taunay —
Escôrço Biográfico, cit., pág. 4 3 ) .
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e Descobrimento de Minas de Oiro, Prata, Ferro e Pedras
Preciosas do mesmo Estado, — e nela hei de dar fiel notícia
a fundamentos da vinda do Sr. Martim Afonso de Sousa, à
sua custa (83), em 1530; fundação da Vila de São Vicente
até 1534, em que se recolheu a esse Reino ( 8 4 ) ; mercê da
Doação das cem léguas e Foral da Capitania; seus Donatários, por ordem de Sucessão; fundação de todas as Vilas e
Cidades dentro das cem léguas; conquistas que fizeram os
paulistas nos sertões da Bahia, Pernambuco, Piauí, Rio
Grande do Norte e Ceará até Maranhão (85); entradas
(86) que também fizeram pelos sertões das índias de Espanha, na Província do Paraguai, que atravessaram até o Reino
do Peru; socorros de guerra para a Bahia, Pernambuco, no
tempo dos holandeses; Conquista dos Palmares, no dito Pernambuco; e Descobrimento de Minas de ouro, prata e ferro,
desde 1598, até 1725, em que meu Pai, seu Irmão e um primo
(87), fizeram o descobrimento de Goiáses, que tem hoje
mais de 200 léguas de extensão em Povoações, etc. Porém
o estado da parlesia (sic) asquemia (s/c), não sei se concederá vida para esta obra, que será a primeira, pois até o
presente ninguém ainda escreveu da Capitania de São Vicente e São Paulo de Piratininga, a cujo Campo veio o Sr. Martim Afonso de Sousa em pessoa, e provou as armas contra
o poder do cassique (s/r) de Piratininga chamado Teviriçá
(83) Neste ponto enganou-se Taques: a expedição de guarda-costas,
exploradora e colonizadora de 1530/1533 foi realizada à custa da Coroa.
(84) Martim Afonso regressou ao Reino em 1533, não em «1534».
(85) Grandemente útil teria sido este trabalho, se realmente tivesse
sido escrito.
(86) Note-se a denominação de «entradas» dadas às bandeiras vicentinas que penetraram em territórios que teoricamente deveriam pertencer à América Espanhola.
(87) Refere-se ao pai, Bartolomeu Pais de Abreu, ao tio João Leite
da .Silva Ortiz e ao primo Bartolomeu Bueno da Silva, o segundo
Anhangüera, descobridores, sob a direção do último, das Minas de
Goiás.
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(sic), que na Sagrada Fonte tomou o nome de Martim Afonso de Sousa e foi um grande amigo e vassalo de Portugal ( 8 8 ) .
«Desejo a V. Excia. uma saúde muito igual ao desejo
de V. Excia. e da minha fiel veneração, acompanhando esta
dita ao Exmo. Sr. Conde de Vimieiro, para que o veja de
posse do seu Reino de São Vicente. E quando V. Excia.
escrever ao Exmo. General, (89) não se dê por achado de
que já recebeu de mim o fruto do meu trabalho. E havendo
V. Excia. de escrever-me, traga a carta outra capa com
sobrescrito ao Dr. Joaquim Mariano de Castro, Auditor da
Gente de Guerra de um Regimento na Cidade do Rio de Janeiro, que, como é meu cunhado, ele será pronto em enviarme com segurança a dita carta (90) .
«A Pessoa de V. Excia. Guarde Deus.
«Minas de Jaraguá de São Paulo, em 29 de janeiro de
1770.
«De V. Excia.
«Fiel venerador e obsequioso criado
«Pedro Taques de Almeida Pais Leme» ( 9 1 ) .
DOCUMENTOS HISTÓRICOS DESCOBERTOS POR
PEDRO TAQUES (1770)
O ano de 1770 é aquele em que mais cartas temos, de
Pedro Taques ao Principal D. João de Faro. Não menos
de três, das quais já apresentamos uma.
(88) Não consta que Martim Afonso tenha combatido, pessoalmente,
os indígenas de Tibiriçá.
(89) D. Luís Antônio de Sousa Botelho e Mourão, Morgado de
Mateus, Governador de São Paulo.
(90) Explica-se a precaução, pela maior quantidade de navios que
de Lisboa chegavam ao porto do Rio de Janeiro, mais que ao de Santos.
(91) Arquivo da Casa de Mateus, c i t . , lista n" 2, documento n* 2.
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A seguir apresentamos, anotada, parte de outra, em que
revelou o descobrimento de documentos essenciais à história
da pendência entre o 6" Conde de Monsanto e a Condessa
de Vimieiro, D. Mariana de Sousa da Guerra, quanto à
posse da Capitania de São Vicente:
«limo. e Revdmo. Sr.
«Para aumentar a conclusão de que o Rio de São Vicente, braço do Norte, é o termo onde acabam as dez léguas da
doação de Pedro Lopes de Sousa ( 9 2 ) , as quais principiam
no Rio de Curuparê ( s i c ) , como tenho mostrado na Demonstração Verídica e Cronológica, da qual considero V. Excia.
de posse, com a chegada da Nau de Guerra, quis a sorte lisongear-me com o indizível gosto de que a minha diligência
conseguisse o excelente documento que faz totalmente verificar o despotismo, violência e roubo de Fernão Vieira Tavares, Provedor da Fazenda Real, contra a Exma. Sra. Condessa de Vimieiro, em 1624, a favor do Conde de Monsanto, que por essa injustiça se introduziu nas Vilas de São Vicente, Santos, São Paulo e Mogi das Cruzes, das quais se
achava em atual posse a dita Sra. Condessa.
«Para conseguir o tal documento me vali, no mês de
fevereiro do corrente ano, do meu General, o Exmo. D. Luís
Antônio de Sousa, que para logo (em obséquio de Vossa
Excia. ) , mandou fazer a diligência na Vila de São Vicente,
conforme a minha insinuação. O Escrivão da Câmara daquela Vila, cumprindo com a Portaria do dito Sr., lhe mandou uma certidão autêntica, datada em 19 de abril do ano
presente: por ela faz ciente a V. Excia. que no Cartório
daquela Vila se acha um processo, entre partes o Conde de
Monsanto e a Condessa de Vimieiro, e nele, de fls. 13, se
acham dois documentos do teor e forma seguinte:»
(92) Trata-se da Capitania de Santo Amaro.
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Neste ponto transcreveu Pedro Taques os documentos
que constam da História da Capitania de São Vicente, às
páginas 171/176 da edição de 1847, na Revista do Instituto
Histórico e Geográfico Brasileiro; às pgs. 96/102 da edição
da Companhia Melhoramentos de São Paulo, s. d., motivo
pelo qual aqui os não transcrevemos.
Assim termina a referida carta de Pedro Taques ao
Principal D. João de Faro:

TERCEIRA CARTA DE 1770

«Como no Cartório da Vila de São Vicente estão os
autos de onde se extraiu a certidão na qual veio os dois documentos supra copiados ( s i c ) , e no Arquivo da mesma Câmara estão outros autos de posse dada da Vila de São Vicente e sua Capitania ao Conde da Ilha do Príncipe, Francisco Carneiro de Sousa, em 28 de abril de 1679, tenho pedido, há mais de quarenta dias, ao meu Exmo. General que,
com Portaria sua, mande vir daquela Vila esses dois processos, para eu fazer neles um rigoroso exame; porque entendo que nesta diligência descobrirei ainda alguns documentos utilíssimos ao Sr. Conde de Vimieiro; se vierem os ditos
autos, o seu efeito acompanhará esta cópia; e, do contrário,
darei conta dos meus estudos em outra ocasião, já que me
falta o poder para fazer vir à minha presença os autos que
quiser (93) .
«São Paulo, 22 de junho de 1770.
«De V. Excia.
«Seu Reverente Criado e Fiel Venerador
«Pedro Taques de Almeida Pais Leme» (94) .
(93) Da História da Capitania de São Vicente realmente consta o
auto de posse do oitavo Donatário da Capitania impropriamente dita de
São Vicente, Francisco Luís Carneiro de Sousa, 2' 'Conde da Ilha do
Príncipe, em 1679. (Ed. da Companhia Melhoramentos de São Paulo,
págs. 115/116).
(94) Arquivo da Casa de Mateus, citado, lista n' l, documento
n' 12.

A terceira carta em 1770 escrita por Pedro Taques ao
Principal D. João de Faro contém assuntos não só relativos
à melhor documentação para a questão judicial entre as
Casas de Vimieiro e Lumiares (novo título dos Condes da
Ilha do Príncipe), como dados relativos à saúde do missivista, aos seus protegidos envolvidos na querela com o Tribunal da Bula da Cruzada e à futura acomodação de seus filhos
homens, afinal falecidos antes do pai.
É o seguinte o seu teor:
«Exmo. e R e v d m o . Sr.
«Há mais de dois meses que escrevi o Documento incluso; e na esperança de conseguir o exame nos autos que se
acham no Arquivo da Câmara da Vila de São Vicente, suspendi a remessa; agora, porém, que conheço que as muitas
ocupações do meu Exmo. General têm feito amortecer, na
sua lembrança, o efeito que, por Memorial, lhe supliquei,
para fazer vir estes autos, e eu os passar aos olhos com
alguma séria reflexão em obséquio à utilidade de V. Excia.,
e esta mesma diligência tornei a repetir ao mesmo Exmo.
Sr., tomo agora a resolução de não demorar mais a Vossa
Excia. o completo gosto com que passará aos olhos os documentos que envio; quanto a mim, não pode haver outro
que tire melhor o véu da dissimulação, fingimento e iniqüidade do tal Provedor da Fazenda Fernão Vieira Tavares.
Se, com efeito, ainda vierem os autos de São Vicente e neles
achar outro, ou outros Documentos que nos sirvam de guia
ou de maior desengano, serei pronto em remeter a V. Excia.
uma fiel cópia.
«Em outro tempo quê tinha liberdade, por gozar saúde
e os bens da fortuna, não seria impedimento para o meu ânimo
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passar à Vila de São Vicente, como o fiz algumas vezes por
curiosidade da minha Coleção de memórias antigas (95);
porém já passam de seis meses que estou sem mais movimento que o de tirar-me da cama a buscar o assento ao pé
da banca, para ler, escrever ou tomar visitas de alguns que
me procuram, porque não há em tolos crime de contágio e
vício péssimo do desconhecimento; e, ainda não sendo a distância de muitas braças, é com o arrimo de duas muletas,
pela debilidade em que fiquei (como se fora estupor, ou
parlesia (síc), que certamente nada disto é, pelo que tem
mostrado a experiência, a qual acusou de errada a capitulação que deram os Cirurgiões à minha queixa com o caráter
de parlesia espúria), da cintura até os pés; agora, entrando
a primavera a 22 do corrente mês de setembro, hei de tomar
.uns suadouros, more rústico, com os quais espero sarar, porque a causa que me pôs neste estado foram os banhos de
água corrente, sendo a moléstia total, uma estagnação de
matérias constipadas, pelo excesso de um copioso suor que
se me embebeu nos nervos há quatro anos; eu deixei correr
ao desamparo do tempo, por não sentir o efeito senão depois
de dois anos (96) .

e de um pobre compadre que algum dia foi criatura minha,
o boticário Vicente Pires da Mota; estou certo do zelo com
que V. Excia. faria incumbir o patrocínio da causa pelo
Advogado da Uma. Casa do Sr. Conde de Vimieiro.

«Depois que pela Nau que entendo chegaria a essa
Corte em maio, remeti a V. Excia. a Demonstração Verídica e Cronológica sobre a Capitania de São Vicente, tornei
a ter a honra de escrever a V. Excia. no mês de janeiro
ou fevereiro próximo pretérito (97), com apresentação da
Criada de V. Excia., D. Emília Flávia Taques de Morais,
(95) Pena é que se não conheça, hoje, todo o conteúdo dessa certamente preciosa «Coleção de memórias antigas».
(96) Curiosas observações quanto à doença que afligiu Pedro Taques aqui se encontram, facilitando eventual diagnóstico.
(97) Aliás a 29 de janeiro de 1770, conforme nossa anterior transcrição.

«Já terá chegado o aviso de que faleceu João Manuel
de Melo, Governador da Capitania e Vila Boa dos Goiáses
(98); e que o Exmo. Vice-Rei do Rio de Janeiro, Marquês
de Lavradio, nomeou ao Brigadeiro que servia na tropa daquela Praça por Governador daquelas Minas, que me dizem
é filho do Exmo. Visconde de Barbacena (99) . Agora é
tempo de lembrar a V. Excia., com mais eficaz empenho, a
acomodação de meu filho Balduino Abagaro de Morais
Antas, que no fim do ano acaba os estudos de Filosofia que
está ditando no Convento do Carmo desta Cidade, o irmão
e meu filho Frei Joaquim Antônio Taques. A não vir sucessor, como considero, V. Excia. lhe aplique os meios que
discorrer a sua alta proteção, de sorte que vá meu filho com
infalência buscar o cômodo que lhe destinar em Goiáses o
aparecer como protegido por V. Excia., ou por quem
V. Excia. melhor determinar. Só por estas cartas espero
para o impor logo e logo para Goiáses, de onde tirará servindo ao Rei, para vir tratar de ordens e estudos de Teologia Dogmática.
«Não é menor, antes maior, o desejo de enviar para
Minas Gerais o meu filho Frei Joaquim Antônio Taques,
Carmelita calçado, para cujo efeito tenho pedido a V. Excia.
a licença de Sua Majestade Fidelíssima, que Deus Guarde,
para com ela, e a do Revdmo. Provincial, passar-se às Minas,
onde há de ler um Curso de Artes, que ali não tem havido
(98) Faleceu a 13 de abril de 1770.
(99) Antônio Carlos Furtado de Mendonça, empossado
i-ujôsto de 1770. Filho do 49 Visconde de Barbacena.

a 17 de

— 82 —
— 83 —

há anos, como o de São Vicente (100) . Espero que esta
chegará às mãos de V. Excia. antes de ter vindo para o
Bispado da Cidade de Mariana o novo Bispo ( 1 0 1 ) ; é excelente conjuntura que venha já o Exmo. e Revdmo. Prelado, com o influxo que V. Excia. lhe infundir para atender
a meu filho, pelos merecimentos das suas letras na Cadeira,
e melhor nos Púlpitos e procedimento religioso: porque
ainda que no mês passado de agosto, a 28, ele fez 23 anos,
a sua Religião, nesta Província, tem muita glória do progresso que tem feito nas letras este menino, de sorte que quando
se lhe conferiu a Cadeira, tinha de idade 21 anos e alguns
meses, estava ainda Consta; e cantou Missa, com dispensação há um ano.
«Tudo espero merecer a V. Excia., porque é dar exercício ao Sr. Principal, pelo Ilustre Sangue Régio que a
V.. Excia. adorna as veias ( 1 0 2 ) .
«Mando encarregar uma cobrança contra o Monsenhor
Manuel Galvão da Fonseca, de dinheiros tão primorosos,
como de graves conseqüências, de que ele se utilizou há mais
de 35 anos, tempo em que tomou o nome de Procurador de
minha casa para encartamento dos Rios e mais mercês de
meu Pai e de dois Tios meus, todos descobridores, conquistadores das Minas dos Goiáses, vindas e dadas à luz em
1725, em que dito Monsenhor não obrou mínima ação, tendo
(100) Perdurava, ainda, a necessidade de licença regia, especial,
para que sacerdotes regulares pudessem passar às Minas Gerais. Continua nebulosa a história do ensino leigo c religioso, nessa Capitania, no
século XVIII, apesar de pequenos adminículos que já se lhe tem feito.
(101) D. Joaquim Borges de Figueiroa, nomeado em 1771, tomou
posse por procurador no ano seguinte, mas não entrou em exercício, por
ter sido escolhido Arcebispo do Salvador. Também o Bispo de Macau,
D. Bartolomeu Manuel Mendes dos Reis, transferido para Mariana,
igualmente não chegou a empossar-se. Somente depois da morte de
Pedro Taques foi provida a Diocese mineira.
(102) Alusão à origem dos Sousas, por bastardia entroncados no
Rei D. Afonso III.

sido de lá nobremente correspondido só pela expectação de
que seria um grande Protetor; este dinheiro, que passa de
uns poucos de mil cruzados só pode ter efeito lembrando-se,
como Ministro tão caracterizado, de que há Inferno; se o
meu Procurador Capitão João Carneiro da Silva buscar a
V. Excia., espero que ele seja atendido com a inata benignidade de V. Excia., para que se digne, da minha parte, falar
ou mandar insinuar ao dito Monsenhor este pagamento, para
cujo efeito vai procuração bastante ao dito Capitão Carneiro; e também escrevo ao meu bom Amigo o Dr. João Pereira Ramos, Desembargador da Suplicação e Deputado da
Real Mesa Censória.
«V. Excia. não despreze o que já escrevi, de que é
muito e muito necessário que V. Excia. me mande uma fiel
cópia da minha Demonstração verídica, cronológica, que remeti pela Nau, porque estou desenganado de que o borrão
que me ficou, e o meu Exmo. General, pedindo-me para
copiar, fielmente lho mandei; e são passados mais de 20 meses
e até esta hora ainda me não restituiu, tendo eu feito instâncias até por Memorial que lhe foi entregue, asseverando
sempre que o papel não está perdido, porém que ainda se
não tinha copiado; e eu estou persuadido que como este cavalheiro tem uma lida de papéis qual é inexplicável, que o
meu está consumido (103); e para formar-se outro eu não
tenho em digestão a Coleção de Documentos pelos quais
formei a dita Demonstração que a V. Excia. remeti. Esta
cópia é muito necessária para com ela instruir eu a mais
pessoas contra alguma parte que por minha morte saiba mover a pena como procurador do Exmo. Sr. Conde de Vimi(103) No Arquivo da Casa de Mateus preservaram-se tanto o original como a cópia limpa da Demonstração Verídica e Cronológica, como
já temos assinalado, graças ao respectivo Morgado, D. Luís Antônio de
Sousa Botelho e Mourão. Acham-se, hoje, na Seção de Manuscritos
da Divisão de Obras Raras da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro.
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eiro, se chegar a tempo de que o dito Senhor mande tomar
posse do seu Reino de Vimieiro, rebuçado no nome de Capitania de São Vicente.
«A Pessoa de V. Excia. Deus Guarde.
«De V. Excia.
«Fiel venerador e seu obsequioso criado
«Pedro Taques de Almeida Pais Leme.
«São Paulo, 12 de setembro de 1770» (104) .

ÚLTIMA CARTA INÉDITA DE PEDRO TAQUES
AO PRINCIPAL FARO (1772)

Do ano de 1772 temos duas cartas de Pedro Taques ao
Principal D. João de Faro. A primeira, já publicada, é a
que serve de Introdução à História da Capitania de São Vicente, está datada, in fine, de 3 de janeiro daquele ano (105).
É, como vimos anteriormente, com alguns cortes e pequenas
modificações, estas sem grande importância, uma adaptação
de outra missiva, que também como Explicação à Demonstração Verídica e Cronológica dos Donatários da Capitania
de São Vicente, escrevera o historiador a 18 de abril de 1769,
c que aqui já transcrevemos, devidamente anotada.
A outra carta de 1772, última dentre as inéditas que
revelamos, será posterior àquela, pois já registrou a repercussão, em Lisboa, da citada Demonstração Verídica c Cronológica. Defende-a por sua imparcialidade e procura valorizar o seu trabalho.
(104) Arquivo da Casa de Mateus, cit.. lista n' 2, documento n' 4.
(105) Na Revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro,
tomo IX, de 1847, págs. 137/139. Na edição de Afonso de Escragnolle
Taunay, da Companhia Melhoramentos de São Paulo, s. d., págs. 57/59.
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É o seguinte o respectivo texto:
«Exmo. e Revdmo. Senhor
«Depois que os repetidos empenhes de V. Excia. fizeram, na minha obsequiosa veneração, fácil e gostoso sacrifício de um vigoroso exame e averiguação para conhecimento
da natureza da Capitania de São Vicente, pela doação dela,
seu Foral, rendas, Alcaidarias-Mores, Vilas, Cidades e seus
Ofícios, recebeu V. Excia. o fruto do meu trabalho (vencido em três anos de atual inspeção pelo Registro dos Cartórios), no papel intitulado Demonstração Verídica e Cronológica que o Secretário da Santa Inquisição, com carta minha,
mandou entregar a V. Excia. com a chegada da Nau em 29
de maio de 1770; e sendo passados já dois anos (106), só
tenho a certeza da entrega deste papel porque os efeitos dele
estão sendo bastante prêmio para acreditar o meu destino,
porque o meu nome, no Tribunal da Junta da Cruzada,
não soou bem aos ouvidos de S. Em. (107), afirmando que eu tinha feito um certo papel contra a Casa d e . . .
(108); já fico premiado; mas como a qualidade da Demonstração não dá nem tira o direito a quem é o verdadeiro Senhor desta Capitania, não ofendo a pessoa alguma. Eu pus
em digestão este trabalho copiando a Doação e Foral, a Escritura da compra das 50 léguas da Doação de Pêro Lopes
de Sousa, para a enviar ao Desembargador Procurador da
Coroa, a quem peço me faça restituir contra o que de mim
se argui.
(106) Portanto, 1772.
(107) A abreviatura «S. Em.» indicará Sua Eminência o CardealPatriarca de Lisboa, D. Francisco de Saldanha, antes apontado por
Afonso de Escragnolle Taunay como uma das boas relações na capital
portuguesa feitas por Pedro Taques.
(108) Apesar de encontrar-se em branco o nome da Casa em apreço, trata-se da de Lumiares, com a qual contendia a de Vimieiro, a propósito do senhorio da Capitania de São Vicente. A Casa de Cascais
já se extinguira, sendo seu herdeiro o l 9 Marquês de Louriçal.
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«Muito estimo que V. Excia. e o Exmo. Sr. Conde de
Vimieiro, achem alguma serventia no papel que recebeu; e
depois na cópia de um muito útil Documento descoberto no
Arquivo da Câmara de São Vicente, que enviei a V. Excia.
(109), ficando em certidão autêntica o mesmo Documento em
poder do meu Exmo. General (110), onde já hoje param as
certidões todas (sem despesa de um real, o que em outro
tempo e a faltar para as encaminhar, lendo os Livros cujas
letras não são para conhecimento de todos, custariam muitas
dúzias de moedas já pelo prêmio das buscas), extraídas em
meu próprio nome, porque assim assentou S. Excia., a cujo
respeito se venceram os Escrivães todos, sendo eu quem ditasse cada uma das ditas certidões aos Escrivães, para cujo
fim vieram dos Cartórios todos os Livros de que fiz relação.
Já V. Excia. talvez seja entregue deste negócio, porque
. S. Excia. o ficou desde já vai a um ano.
«A pessoa de V. Excia. o Géu guarde com as felicidades que sempre lhe apetecessem com toda a eficácia a quem é
«De V. Excia.
«obsequioso venerador e servo
«Pedro Taques de Almeida Pais Leme» (111).
(109) Dois, não apenas um documento decisivo, transcritos na carta
de 22 de junho de 1770, aqui anteriormente reproduzida e anotada.
(110) D. Luís Antônio de Sousa Botelho e Mourão, Morgado de
Mateus, Governador e Capitão-General da Capitania de São Paulo.
(111) Arquivo da Casa de Mateus, cit., na Seção de Manuscritos
da Divisão de Obras Raras
da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro,
lista n" 2, documento nv 5.
Cumpre-nos registrar, in fine, a boa vontade e gentileza dos funcionários dessa Seção de Manuscritos, especialmente dos Srs. Darcy Damasceno e Waldir Cunha, facilitando-nos a consulta e cópia de uma
documentação ainda não definitivamente catalogada, de excepcional
valor para a História do Brasil.
Este trabalho foi primeiramente publicado no Jornal do Comércio, do
Rio de Janeiro, em oito Folhetins de 25 e 30 de junho, 8, 22, 23 e 29
de julho, 5 e 12 de agosto de 1966.
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Da transcrição, anotada, de oito cartas inéditas de Pedro
Taques de Almeida Pais Leme, sete das quais dirigidas ao
Principal D. João de Faro, uma ao Governador de São Paulo,
D. Luís Antônio de Sousa Botelho e Mourão, Morgado de
Mateus, de outra, inicial, do mesmo Principal ao historiador
e genealogista paulistano, — retiram-se numerosos fatos interessantes, referentes à ainda incompleta biobibliografia de
tão devotado pesquisador setecentista, falecido em 1777.
Transcrevendo-as, com modificações apenas de ortografia, pontuação e desdobramento de abreviaturas, pois não
têm interesse para a filologia, tivemos sempre na lembrança
quanto teria apreciado conhecer essas missivas o primeiro e
maior biógrafo de Pedro Taques, - - o grande historiador
Afonso de Escragnolle Taunay. À sua memória dedicamos
o nosso pequeno trabalho de copista e anotador.

III
A CAPITANIA DE SÃO PAULO EM MEMÓRIA DO
EX-GOVERNADOR MORGADO DE MATEUS
Entre os mais notáveis Governadores e Capitães-Generais da Capitania de São Paulo, no século XVIII, inclui-se
D. Luís Antônio de Sousa Botelho e Mourão (1722-1798),
Morgado de Mateus, um dos vários bons auxiliares com que
contou, no Brasil, o Ministro Marquês de Pombal, no Reinado de D. José I, de que foi figura predominante.
Durante dez anos, de 1765 a 1775, dirigiu o Morgado
a então ainda muito extensa Capitania, embora dela já não
dependessem as regiões minerais de Mato Grosso e Goiás,
autonomizadas em 1748. Também desde 1720 separada das
Minas Gerais. Os serviços que lhe prestou, foram devidamente registrados pelos historiadores, principalmente pelo insigne trabalhador das letras Afonso de Escragnolle Taunay.
Também um grande benefício à nossa historiografia devemos àquele Capitão-General. Trata-se da preservação, em
sua Casa de Mateus, em Portugal, do rico Arquivo de Manuscritos há alguns anos em boa hora adquirido para a
Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro por seu então Diretor,
Professor Celso Cunha.
Dele aqui já apresentamos três interessantes trabalhos
inéditos do historiador e genealogista paulistano Pedro Taquês de Almeida Pais Leme (1714-1777). Intitulam-se:
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«Memórias sobre D. Francisco de Sousa», «Administradores
e Descobridores das Minas», «Primeiras vilas vicentinas». E
também oito cartas in-éditas do mesmo escritor, mais uma a ele
dirigida, todas contendo muitos acréscimos à respectiva biobibliografia.
A seguir apresentaremos, anotada e posta em moderna
ortografia e pontuação, mais uma memória histórica que se
guarda no mesmo Arquivo, hoje pertencente à Seção de Manuscritos da Divisão de Obras Raras de nossa Casa dos
Livros.
É esta de autoria do próprio ex-Governador D. Luís
Antônio de Sousa e está redigida em resposta a um questionário, não sabemos por quem formulado. Embora não assinado, está totalmente escrito por sua letra, conforme confrontamos com outros originais indubitavelmente de sua mão.
Se não tem o valor histórico dos trabalhos de Pedro
Taques e do beneditino paulista Frei Gaspar da Madre de
Deus (1715-1800), mostra o quanto se interessou pela região
cuja administração lhe foi confiada. Interessa, igualmente, à
história tanto de sua expansão territorial, como de sua evolução econômica, no século XVIII marcada pelos predominantes aspectos da mineração do ouro. Achando-se esta já
em diminuição, ao tempo de seu governo, também importa conhecer as medidas que para enfrentar a nova situação teve
de tomar.
Alguns enganos, que também contém, naturais em quem
não era historiógrafo, serão assinalados em notas.
É o seguinte o respectivo texto:
«Demonstração Dos Princípios c primeiras Fundações
da Capitania de São Paulo, conforme as notícias adquiridas
por D. Luís Antônio de Sousa, Governador e Capitão-General que foi da dita Capitania.

«Pergunta-se:
«Os princípios que teve a Capitania de São Paulo, que
é das maiores do Brasil?
«De que modo se formaram dela as Capitanias de Minas
Gerais, e de Cuiabá e Mato Grosso ( l ) e dos Goiáses?
«Em que tempo floresceu mais?
«E os motivos e razões por que tem decaído?
«Responde-se:
«A Capitania de São Paulo, que tem sido a mais famigerada (2) pela animosidade (3) de seus habitantes, pela
riqueza de suas Minas e fertilidade de suas produções, como
pelas dilatadas Navegações de seus Caudelosos (sz'c) Rios e
situação de seu País, deve os seus primeiros fundamentos, o
o seu aumento e sua maior extensão à família dos Sousas ( 4 ) .
1 l ) Explica-se a referência, separada, a Cuiabá e Mato Grosso,
porque se a Vila Rea! do Senhor Bom Jesus de Cuiabá foi a primeira a
ser instalada na região, em 1727, com o descobrimento, em 1734, das ricas
Minas do Guaporé, resolveu-se, em 1747, a instalação, nessa bacia, de
outra vila, o que somente em 1751 pôde realizar o primeiro Governador
de Mato Grosso, D. Antônio Rolim de Moura Tavares, depois Conde de
Azambuja, no lugar denominado Pouso Alegre fundando a nova cabeça
da Capitania-Geral criada em 1748 — Vila Bela da Santíssima Trindade, depois Cidade de Mato Grosso. (Cf. Hélio Vianna — História do
Brasil, 6» ed., vol I, S. Paulo, 1967, págs. 295/298).
(2) «Famigerada» no seu sentido exato, de ter fama, ser célebre,
muito notável, não em sua atua! acepção depreciativa.
(3) «An : mosidade» no sentido de coragem, fortaleza de ânimo, não
no de aversão persistente e rancor.
(4) Neste ponto o autor fazia uma barretada à sua própria família,
pois era bisneto, por bastardia, do 2" Marquês das Minas, 4' Conde do
Prado, D. Antônio Luís de Sousa, Governador-Geral do Brasil em
1684/1687, descendente de D. Francisco de Sousa, adiante citado pelo
Morgado de Mateus. Também estava indiretamente ligado a Marfim
Afonso de Sousa e seus descendentes, Donatários de São Vicente, pois
em carta -declarava-se sobrinho do Principal D. João de Faro, tio do
4' Conde de Vimieiro, apesar de sua adjudicação à Coroa pretendente à
mesma Capitania, ainda no penúltimo decênio do século XVIII.
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«Porquanto:
«Sendo descoberta a primeira vez a Costa do Brasil por
Pedro Álvares Cabral, Alcaide-Mor de Belmonte (5), que,
aguiado (sic) de uma furiosa tempestade ( 6 ) , viu terra nova
ao Poente em 24 de abril (7), última oitava da Páscoa do
ano de 1500.
«Reinando em Portugal o Senhor Rei D. Manuel, se
foram continuando os descobrimentos com vária fortuna naquela parte do Novo Mundo; e o que se foi descobrindo, repartiu a Real grandeza por vassalos beneméritos em 14 Capitanias (8) .
«De uma destas fez mercê a Real beneficência do Senhor
Rei D. João 3" a Martim Afonso de Sousa, por carta passada em 20 de novembro de 1530 ( 9 ) . E passando este Fidalgo àquela Capitania, acompanhado de muitos Fidalgos e
muita gente de armas, fundou na Ilha de São Vicente a Vila
deste nome (10) como também a de Santos ( 1 1 ) , e essas são
as primeiras fundações da Capitania chamada de São Vicente, que ao depois, pelo tempo adiante, mudou o nome em
(5) Aliás Alcaide-Mor de Azurara, Senhor de Belmonte.
(6) Os historiadores contestam, com sólidas razões, essa «tempestade», que teria ajudado a chegada às costas do Brasil da expedição
descobridora.
(7) Sabe-se que a 22, não a «24» de abril de 1500.
(8) A D. Manuel I coube criar apenas a primeira Capitania hereditária do Brasil — a da Ilha de São João, depois denominada Fernando
de Noronha, em 1504. A seu filho e sucessor D. João III competiu
criar quatorze Donatárias em quinze lotes, distribuídos a doze CapitãesMores Governadores, em 1534/36. E mais duas, em 1539 e 1556.
(Cf. Hélio Vianna — História do Brasil, cit., vol. I, passim) .
(9) Engano do autor. Da data citada são três cartas-régias de
poderes por D. João III outorgados a Martim Afonso de Sousa, como
Capitão-Mor da frota que nesse ano trouxe ao Brasil. Donatário de
São Vicente só o foi em 1535.
(10) À margem está acrescentado: «em 1531». Novo engano, pois
a referida fundação data de 1532.
(11) A Martim Afonso, pessoalmente, não se deve a fundação de
Santos, devida a seu preposto Brás Cubas.
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Capitania de São Paulo. Desló ( ? ) fazendo a guerra ao
Gentio Carijó, conquistando e estendendo o seu domínio, fez
o primeiro Regente ou Alcaide-Mor a Brás de Cubas (sic)
(12).
«Foram continuando os Regentes em São Vicente e nas
mais Capitanias do Brasil, até que, crescendo a iniqüidade,
pareceu à providência do Senhor Rei D. João 3" instituir um
Vice-Rei ( 1 3 ) , e foi o primeiro daqueles Estados Tome de
Sousa, pelos anos de 1549.
«Durante este Vice-Reinado passou a Serra do Mar,
com o desígnio de achar ouro João Ramalho (H) e fundou
a primeira Povoação da outra parte da Serra na borda do
Campo, a que deu o nome de Santo André e a chamou Vila
em 8 de abril de 1553 (15), em nome do Donatário Martim
Afonso de Sousa; em cuja Vila, fazendo-se Capela de palha
e dizendo-se a primeira missa em dia da conversão de São
Paulo no ano de 1554, se ficou chamando daí por diante do
nome deste Santo (16) .
«Continuaram os Capitães-Mores-Regentes na Vila de
São Vicente, que era naquele tempo a Capital, e foram os da
(12) Capitão, loco-tenente do Donatário, por provisão da mulher
deste, D. Ana Pimentel.
(13) Aliás Governador do Brasil, somente depois de 1577 Governador-Geral. Tivemos três Vice-Reis. a título excepcional e pessoal, a
partir de 1640, até 1718. Somente depois de 1720 o título passou a ser
permanente, até 1808.
(14) Muito antes do governo de Tome de Sousa, já havia João Ramalho galgado a Serra do Cubatão, e não com o objetivo de procurar
ouro.
(15) Havendo divergência, entre os historiógrafos paulistanos,
quanto a essa data, vem a referência do Morgado de Mateus reforçar
a argumentação que em favor de 8 de abril de 1553 expendeu J. Alberto J. Robbe em A Data da Fundação da VSa de Santo André da,
Borda do Campo — «Contribuição do Departamento do Arquivo do Estado de São Paulo à comemoração do 4* Centenário da Vila de Santo
André (1553 — 8 de abril — 1953), (São Paulo, 1953), passim.
(16) Neste ponto confundiu o autor a localização da Vila de Santo
André com a de São Paulo, embora mais adiante estabelecesse a respectiva diferença.
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Vila de São Paulo da borda do campo dalém da Serra (17),
continuando a conquista dos Parapitininguas ( 1 8 ) , até que,
vencidos em várias batalhas, e reduzido à fé católica seu cacique Tabariçá, que tomou na Fonte do Batismo o nome e
apelidos do Donatário da Capitania, chamando-se por isso
Martim Afonso Tavarica (sic) ( 1 9 ) .
«Chegou por este tempo à dita Vila de São Vicente, em
junho do ano de 1760 ( 2 0 ) , Men de Sá, que se recolhia triunfante à primeira vez da conquista dos gentios Tamaios
(sic) e da Fortaleza que os franceses conduzidos por Villaguillon (sic) tinham edificado em uma das Ilhas da Barra do
Rio de Janeiro ( 2 1 ) . E naquela Vila de São Vicente lhe
pediu o Superior do Colégio dos Jesuítas, chamado Nóbrega,
que fizesse transmigrar aos moradores da Vila da Borda do
Campo para o sítio de Pirapitiningua, quando chegou mais
adiante, adonde já estavam estabelecidos os jesuítas depois da
conversão de Tavarica, e assim se executou, ficando o Campo
de Pirapitiningua feito Vila de São Paulo desde a Transmigração dos moradores de Santo André, em dito ano de 1560
(22).

(17) Aqui temos mais uma das diferentes versões do primeiro nome
de São Paulo: «Vila de São Paulo da Borda do Campo d'Além da
Serra».
(18) Não consta que «Parapitininguas» fosse designação de indígenas da região. (Cf. J. Capistrano de Abreu — «Os Guaianases de Piratininga», artigo no Jornal do Comércio de 25 de janeiro de 1917, transcrito em Caminhos Antigos e Povoamento do Brasil, l* ed., Rio, 1930; 2?
cd., Rio, 1960).
(19) Em poucas linhas o Morgado de Mateus apresentou três modos
de grafar o nome Tibiriçá.
(20) Engano, por 1560.
(21) Mais um argumento a favor da afirmação de ter Villegagnon
primeiramente se fortificado na Ilha Ratíer, ou da Laje, na «Barra do
Rio de Janeiro».
(22) Aqui melhor se explica a transferência dos moradores de Santo
André da Borda do Campo para São Paulo do Campo de Piratininga.

«Vindo depois a governar o Estado do Brasil o Vice-Rei
(23) D. Francisco de Sousa, 7" do dito Estado, e chegado
à Bahia em 1591, com promessa de Marquês das Minas, e
achando já aclamada Vila a Povoação de Pirapitiningua (24),
fez Capitão-Mor Regente dela a Diogo Árias de Aguirre, por
provisão sua, de 29 de outubro de 1598. E no ano seguinte de 1599 passou à dita Vila em pessoa, estabeleceu nela os
Monges Beneditinos que trazia do Reino, e fez muitas fundações pias, fundou várias Vilas e Aldeias, e entre elas a de
Baruyry (sic) (25) à sua custa, e por isso pertence o senhorio dela à sua Casa, o qual lhe foi julgado, ainda que com o
tempo se tem esquecido (26) . E fazendo várias entradas
ao Sertão, descobriu as Serras de Jaraguá e Birassouyaba
(27), e nelas as Minas de ouro que deram ao depois o título
à sua Casa, as quais Minas, estando quase extintas se tornaram a restabelecer nos nossos tempos, pela diligência do Governador D. Luís de Sousa ( 2 8 ) , que as restaurou e fez
outra vez pôr em laboriação (sic) .
«A estes gentios Pirapitininguas e Carijós jã cevilizados
(29) e misturados com as famílias ilustres do Reino que passaram àqueles Estados com Martim Afonso de Sousa e com
D. Francisco de Sousa, já referidos, se devem as grandes e
notáveis animosidades de penetrarem os Sertões, conquistarem
as Nações gentílicas e descobrirem as grandes Capitanias e
(23) Aliás Governador-Geral, depois Governador apenas da Repartição do Sul do Brasil.
(24) O inusitado acréscimo de uma sílaba à palavra «Piratininga»,
talvez não seja sem motivo.
(25) Barueri.
(26) Realmente, entre os títulos dos Marqueses das Minas, descendentes de D. Francisco de Sousa, não figura o citado.
(27) Não as descobriu, pois já eram conhecidas; fez com que fossem
exploradas as suas Minas.
(28) O próprio Morgado de Mateus, autor do presente trabalho.
(29) Se a palavra «civilização» data do século XVIII, merece registro o uso de «civilizados» para os indígenas, pelo Morgado de Mateus,
ainda nessa centúria, pois faleceu em 1798.
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haveres de que hoje estamos gozando (30) . Entre estes,
Carlos Pedroso da Silveira e Bartolomeu Bueno de Siqueira,
passando o grande Rio Paranhá ( 3 1 ) , descobriram as copiosãs Minas que hoje se denominam Gerais e então se chamavam Cathaguases, das quais as primeiras oitavas mandou a
este Reino (32) Sebastião de Castro e Caldas, que se achava
governando interinamente o Rio de Janeiro, sobre o que lhes
escreveu Sua Majestade (33) uma honrosa carta em 6 de
dezembro de 1695, e com esta ocasião vieram ordens Gerais,
digo Reais, a Artur de Sá de Meneses, Governador do Rio
de Janeiro, e passou a São Paulo em 1697, e de aí às novas
Minas de seu Sertão (34) .
«Em 1709 chegaram ordens a Antônio de Albuquerque
Coelho de Carvalho para passar a São Paulo e às Minas
Gerais, para sossegar os tumultos entre os Paulistas e Ambuabas (sic), e no ano seguinte, por outra ordem, foi criado
Governador e Capitão-General de São Paulo, e este é o primeiro Governador que teve esta Capitania (35), que tomou
posse na Vila de São Paulo em 16 de julho de 1710, e imediatamente passou às Minas Gerais, deixando já a dita Vila
aclamada em Cidade de São Paulo.
(30) Digna de registro é a observação do autor, quanto à cooperação dos indígenas na expansão territorial e econômica dos vicentinos,
depois paulistas.
(31) Paraná, aliás Rio Grande, um de seus formadores.
(32) A referência mostra que o texto foi red:gido quando o autor,
findo o seu governo paulistano, já havia regressado a Portugal.
(33) D. Pedro II, Rei de Portugal.
(34) Em resumo vem o autor acompanhando o que a propósito escreveu Pedro Taques de Almeida Pais Leme nas «Memórias Cronológicas, que dizem relação aos que foram enviados ã Cidade de São Paulo
para Descobridores das Minas de Ouro de Sabarabuçu», etc., trabalho
que também se guarda no Arquivo da Casa de Mateus, e que, sob o
título «Administradores e Descobridores das Minas», publicamos no
Jornal do Comércio a 13 e 20 de maio de 1966. Incluído neste volume.
(35) Primeiro Governador nomeado pelo Rei, depois da extinção da
Donatária de São Vicente e da criação da Capitania Real de São Paulo
e Minas do Ouro, — entenda-se.

_ 97 __

"Deste mesmo estilo de passarem às Minas Gerais tanto
que tomaram posse em São Paulo usaram os Governadores e
Capitães-Generais que se lhe seguiram, mais em té que
vendo-se que o recurso era dificultoso em tão grande distância
(36), foi Sua Majestade (37) servido separar os dois Governos, mandando para Minas Gerais D. Lourenço de Almada (38) e para São Paulo Rodrigo César de Meneses,
que tomou posse na mesma Cidade em 5 de setembro de 1721
- foi o primeiro que nela residiu.
«Passado algum tempo, descobrindo-se as Minas do
Cuiabá, e pouco depois as dos Goiáses, passou a governá-las
o dito Rodrigo César, e o mesmo fez também o Conde das
Sarzedas, e lá faleceu (39) .
«Veio para São Paulo D. Luís Mascarenhas (40) e
descobriu vários Arraiais de Minas, além do Paraná, mas as
controvérsias que se lhe originaram com Gomes Freire de
Andrade (sic) ocasionaram a divisão destes Governos, mandando Sua Majestade para Cuiabá D. Antônio Rolim de
Moura, e para os Goiáses o Conde dos Arcos ( 4 1 ) , e ficou
suprimido o Governo de São Paulo por resolução de Sua
(36) Neste ponto entra a seguinte nota do autor: «Os Generais que
se seguiram em São Paulo, de Antônio de Albuquerque Coelho, foram:
D. Brás Baltasar da Silveira, 29 Governador e Capitão-General de São
Paulo em Minas Gerais, o qual tomou posse em a Cidade de São Paulo
aos 31 dias do mês de agosto de 1713, — logo passou à de Minas Gerais;
o terceiro foi o Conde de Assumar, D. Pedro de Almeida, tomou posse
em São Paulo, em H de setembro de 1717, — e passou imediatamente
às Minas, adonde residiu até 1722, — que lhe foi sucessor».
(37) D. João V, Rei de Portugal.
(38) Aliás, de Almeida.
(39) Antônio Luis de Távora, 4" Conde de Sarzedas, faleceu no
Arraial de Traíras, Goiás, a 28 de agosto de 1737.
(40) Depois Conde d'Alva e Vice-Rei da índia.
(41) O 69 desse título, D. Marcos de Noronha.
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Majestade de 17 de maio de 1748 ( 4 2 ) , e depois deste tempo
perdeu São Paulo todo o seu ser e a sua glória, ficando
reduzido a uma Comarca sujeita ao Governo do Rio de
Janeiro (43) .
«Desta inação a mandou tirar a Real Providência do
Senhor Rei D. José Primeiro, de gloriosa memória ( 4 4 ) ,
porque, mandando-a criar de novo e restituir ao seu anligo
estado, chegou para Governador e Capitão-General de São
Paulo a D. Luís Antônio de Sousa, Morgado de Mateus,
por Carta Patente passada em Lisboa a 12 de janeiro de 1765,
o qual, desembarcando na Vila de Santos, aonde logo entrou
a exercitar o seu governo, pelo assim pedirem as urgências
do Rio de Janeiro, passou depois a ratificar a posse que já
tinha, em a Cidade de São Paulo, aos 7 dias de abril, dia da
Senhora dos Prazeres do ano de 1766.
«Neste tempo chegou a Capitania de São Paulo ao seu
maior auge, porque as Reais Rendas tiveram considerável
aumento, supriram aos excessivos gastos que se ficaram, e
desempenhou-se a Real Fazenda de avultadas quantias que
estava devendo, formou-se o Exército em Regimentos de
Cavalaria e Infantaria, que se criaram de novo, ordenou-se
o Trem de Artilharia e a Armada miúda para navegar nos
Rios, tudo com gente hábil e determinada para quaisquer
empresas dificultosas que se ofereceram. Formou-se o Regimento de Tropas Pagas, vencendo as dificuldades do gênio
dos Paulistas que tinham em menos sujeitar-se ao obedecer,
(42) Diversos autores dão a data de 9 de maio de 1748 à carta
regia à Câmara de São Paulo, declarando exfnto o predicamento de ser
a Capitania governada por Capítães-Generais, sujeitando-a aos Governadores do Rio de Janeiro.
(43) Não, propriamente, reduzida a uma «Comarca», pois a Capitania não foi extinta.
(44) A referência mostra que o texto foi redigido depois da morte
do Rei D. José, ocorr da a 24 de fevereiro de 1777.
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ser mandados por outros, em tropa regular (45) . Fortificouse a Marinha (46), reformou-se a Artilharia que já havia,
basteceram-se de Munições os Almazéns (sic) . Pôs-se em
respeito e boa administração a Justiça, fazendo cessar as
contínuas mortes violentas e horrorosos crimes; tranqüilizouse o Pouvo (sic). Favoreceram-se as Artes, o Comércio e a
Lavoura, reedificaram-se as terras e os Conventos arruinados
com o tempo, fundou-se um novo, e o Hospital, em São
Paulo. Congregaram-se os índios, reformando-se-lhes as
Aldeias. Fizeram-se numerosas Expedições ao Sertão ( 4 7 ) ,
navegaram-se Rios incógnitos e um nunca conhecido a que
pôs o nome de D. Luís. Conquistou-se a Província de
Gathemin, fundando-se nela a praça de Prazeres na Fronteira
do Paraguai (48) . Penetrou-se o Sertão do Tibagi, mandando o Coronel Afonso Botelho com Bandeiras (49) e descobriu o célebre campo de Guarapuaba e a Serra de Apucarana. Fundaram-se vinte e tantas povoações novas em
diversas partes, pondo-se Párocos nos Sertões adonde acharam rapazes de 15 e 20 anos por batisar e homens de 40 anos
por confessar (50) . Socorreu-se poderosamente Santa Ca(45) Curiosa a observação do Morgado, de não serem os paulistas
afetos à obediência em tropas regularcs.
(46) O litoral.
(47) Note-se que já tendo mencionada «entradas», neste ponto o
autor referiu-se a «expedições», certamente oficiais. Somente mais adiante as denominou «Bandeiras».
(48) Em «Martírios de Iguatemi», trabalho incluído no volume intitulado Na Era das Bandeiras (S. Paulo, 1920 e 1922), traçou Afonso
de Escragnolle Taunay a trágica história do Forte de Nossa Senhora
dos Prazeres, no Rio Iguatemi, no atual sul mato-grossense.
(4Ç) Cf. David Carneiro — Vida e Obra de Afonso Botelho (Curit ba, 1950/52) . -- Note-se a manutenção da denominação de «bandeiras», dada a expedições oficiais, como a citada.
(50) Os lapsos de tempo mencionados pelo autor mostram como,
com o fastígio das Minas Gera:3, de Mato Grosso e Goiás, estiveram
longamente abandonadas as incursões de paulistas a regiões que antes
haviam freqüentado, no ciclo da caça ao índio, na antiga Província paragua : a de Guairá, hoje o oeste paranaense.
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farina e Rio Grande, tomando-se quatro fortalezas que os
castelhanos tinham em Viamão ( 5 1 ) . Fez-se aquela Capitania cevelizada (52), útil e rendosa e se abriram portas à
demarcação dos Domínios Portugueses pelo Rio da Prata
(53), escrevendo o dito Governador o grande projeto que
já tinha principiado e estabelecido, e mostrando os meios
como se podia conservar e subsistir (54), e tudo o referido
é verdade e se acha justificado pelas testemunhas da Residência (55), o que também consta de muitas contas que se
tenham de achar nas Secretarias de Estado daquele tempo.

«Terceiro. A falta de sistema do Governo, pelo que,
naquelas Conquistas, o que um Governador faz, desmancha o
outro, e nunca há aumento, sucedendo o mesmo que na terra
de Penélope (57) .
«É o que se me oferece, ficando estes três últimos pontos
deferidos por uma mais larga representação, como se necessita» (58).

«Às causas por que decaiu esta Captiania foi (.s/c), em
primeiro lugar, a péssima administração da Justiça que, atenta
à sua conveniência, fomentou as desordens e parcialidades
prejudiciais ao sossego público (56).
«Segundo. Tirou-se de São Paulo o governo, ficando
exposto às depredações da Justiça e dos Poderosos.
(51) Refere-se aos socorros paulistas às lutas pela restauração do
Rio Grande de São Pedro, em parte durante treze anos (de 1763 a 1776),
ocupado pelos espanhóis do Rio da Prata. (Cf. Hélio Vianna — //f'stória do Brasil, cit., vol. I, cap. XXXIV). Foi arbitrária a localização, pelo autor da memória, «em Viamão», de quatro fortalezas que
aí teriam tido os castelhanos.
(52) Nova referência à civilização, agora não mais dos indígenas,
mas da própria Capitania de São Paulo.
(53) Realmente, com suas providências expansionistas, contribuiu o
governo do Morgado, no sentido de facilitar as demarcações dos limites dos domínios portugueses com os espanhóis.
(54) Ainda não achamos, no grande acervo do Arquivo da Casa
de Mateus, o trabalho a que aqui se referiu D. Luís Antônio de Sousa
Botelho e Mourão.
(55) Refere-se ao «juízo de residência», investigação a que foi
submetido, como ocorria a todos os Governadores-Gerais e de Capitanias brasileiras, ao deixarem os respectivos governos.
(56) Haverá, neste ponto, alusão às famosas rivalidades, que por
tanto tempo dividiram as famílias paulistas dos Pires e Camargos.

(57) Tem sempre atualidade esse antigo costume de governantes do
Brasil, grandes amigos da descontinuidade administrativa, faltos de solidariedade aos seus antecessores.
(58) À vista deste final, parece que o autor mais longamente trataria do assunto, em outro trabalho, por enquanto ainda não localizado.
Original não assinado, mas por letra do Morgado de Mateus, no
Arquivo de sua Casa, hoje na Seção de Manuscritos da Divisão de Obras
Raras da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, lista n1' 2, documento
n" 1.266.
Trabalho primeiramente publicado no Jornal do Comércio, do Rio
de Janeiro, em Folhetins de 26 de agosto e 2 de setembro de 1966.

IV
QUESTÃO VIMIEIRO-LUMIARES
Conforme é bastante sabido dos leitores da História da
Capitania de São Vicente, documentadamente defendeu Pedro
Taques de Almeida Pais Leme (1714-1777), na obra somente em 1847 publicada com aquele título, os direitos da Casa
de Vimieiro àquela Capitania, em seu tempo já denominada
de São Paulo.
Nesse sentido histórica e juridicamente argumentou, sustentando dois pontos essenciais. Primeiro, que D. Mariana
de Sousa da Guerra, por seu casamento com D. Francisco
de Faro Condessa de Vimieiro, neta do primeiro Donatário
Martim Afonso de Sousa, em 1624 foi injustamente despojada da referida Capitania, em benefício do 6*' Conde de
Monsanto, depois l" Marquês de Cascais, D. Álvaro Pires
de Castro. Segundo, que, de acordo com expressas disposições da Carta de Doação de 20 de janeiro de 1535, de
D. João III àquele primeiro Donatário, não poderia a Capitania ser dada em dote a quem quer que fosse, sendo, portanto, completamente nula a cessão em 1653 nesse sentido
feita por D. Diogo de Faro e Sousa, em favor do l" Conde
da Ilha do Príncipe, Luís Carneiro de Sousa, quando este
se casou com a irmã daquele, D. Mariana de Faro e
Sousa, embora para tanto houvesse expressa licença do Rei
D. João IV.
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Apesar disso, quando, exatamente um século depois, em
1753, resolveu o governo de D. José I incorporar à Coroa
as remanescentes Capitanias hereditárias do Brasil, uma delas
foi a de Nossa Senhora da Conceição de Itanhaém, então
impropriamente chamada de São Vicente, cedida pelo 5" Conde da Ilha do Príncipe, Carlos Carneiro de Sousa, mediante
um padrão de juros de 1:600$000 e a mudança de seu título
para o de Conde de Lumiares, com o senhorio da Vila portuguesa desse nome.
Convém notar que desde 1709 já se transformara a
antiga Donatária de São Vicente em Capitania Real de São
Paulo e Minas do Ouro, mediante a cessão que de seus
direitos fizera à Coroa de D. João V o 2" Marquês de
Cascais e 7" Conde de Monsanto, D. Luís Álvares de Castro
Ataíde de Noronha e Sousa, graças ao pagamento de 44.000
cruzados, em l 711.
Tudo isso tem sido tratado pelos historiadores de São
Paulo, notadamente por nosso saudoso amigo Afonso de
Escragnolle Taunay, também devotado biógrafo e editor de
Pedro Taques.
Ao assunto nos reportamos, quando, entre 25 de junho
e 12 de agosto de 1966, no Jornal do Comércio revelamos
oito cartas até então inéditas de Taques, mais uma em 1757
a ele dirigida por D. João de Faro, Principal da Santa
Igreja Patriarcal de Lisboa, defensor dos interesses do sobrinho, 49 Conde de Vimieiro, D. Sancho de Faro.

O DIREITO DA CASA DE VIMIEIRO À CAPITANIA DE
SÃO VICENTE
Entre aqueles interesses defendidos pelo Principal Faro
e pelo historiador e genealogista paulistano, estavam os relativos à reivindicação da indenização pela Capitania de São
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Vicente, os quais, na opinião de ambos, não deveriam ter
cabido ao 5" Conde da Ilha do Príncipe, que passara a Conde
e Senhor de Lumiares, porém à Casa de Virnieiro, para seu
chefe e representante.
É a propósito dessa reivindicação que agora temos algo
a acrescentar ao que naquele trabalho ficou exposto, à vista
de outra interessante documentação a respeito também existente no Arquivo da Casa de Mateus, em boa hora em Portugal há alguns anos adquirido pelo Professor Celso Cunha,
quando Diretor da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro.
Em sua citada carta de 9 de maio de 1757, dirigida a
Pedro Taques, declarou o Principal Faro que já havia obtido
sentença favorável à Casa de Vimieiro, na questão com a de
Lumiares, quanto à Capitania de São Vicente, mas que,
tendo havido embargos, embora não houvesse matéria nova
que alegar, sempre poderia haver dilação na respectiva
execução.
Foi o que realmente aconteceu, pois, ao vir para São
Paulo, em 1765, como Governador e Capitão-General, o
Morgado de Mateus, D. Luís Antônio de Sousa Botelho e
Mourão, parente dos Vimieiros, também a ele recorreu
D. João de Faro, a fim de obter maiores esclarecimentos
sobre as povoações compreendidas nas terras da antiga doação
de cem léguas de costa.
CARTA DO MORGADO DE MATEUS AO PRINCIPAL
FARO (1765)
Tendo tomado posse na Vila de Santos, em julho daquele ano, antes de fazê-lo em São Paulo, a 7 de abril de
1766, já a 26 de agosto de 1765 daquele porto escreveu
D. Luís Antônio ao parente a quem chamava «tio», embora
precisamente não o fosse, dando-lhe parte das informações
desejadas.

— 106 —

— 107 —

É o seguinte o texto de sua carta, da qual desdobramos
as abreviaturas e modificamos somente a ortografia e pontuação:

rumos de que trata a carta de doação, porque não podem
correr pela forma que nela se declara, e supondo que lá estava escrito por outra forma, e que, pelas letras estarem apagadas, ouve se (sic) equivocação (2) .

«Meu Tio e meu Senhor
«Desejo muito que V. Excia. tenha passado sem a
menor repetição da sua moléstia das sezões, porque de toda
quisera sempre a V. Excia. livre. Eu, do modo possível
me ofereço muito reverente aos Pés de V. Excia., como
também dos limos, e Exmos. Srs. Conde do Vimieiro e do
Sr. D. João de Faro, por (s;c) tenho muita honra de servir
e obedecer a V. Excias.
«Fiz a minha viagem para o Rio de Janeiro com trabalho
nos primeiros 30 dias, porque só passados eles é que melhorei
do enjôo que muito me mortificou; depois desse tempo fiquei
livre daquele mal, porque me não repetiu nem quando embarquei segunda vez, do Rio de Janeiro para este Porto de
Santos.
«O mapa desta costa e as mais coisas que V. Excia.
me recomendou, ainda não posso dar dele a cabal satisfação,
por me não caber no tempo; somente tenho advertido que o
papel que V. Excia. me deu se encontra muito com a verdadeira formalidade desta costa, porque corre diferentemente,
ou seja porque se enganou quem escreveu, ou que as letras
antigas, donde se tirou o trabalho, se não saberiam ler.
«Aí remeto a V. Excia. a posição em que caem as terras,
e, em eu tendo mais sossego, remeterei a V. Excia. o mapa
em forma ( 1 ) ; entretanto, mande V. Excia. examinar os
( l ) Realmente, depois enviou o Morgado de Mateus o Mapa desejado por D. João de Faro, pois dele existe exemplar no Arquivo de sua
Casa, agora na Seção de Manuscritos da Divisão de Obras Raras da
Biblioteca Nacional. Abrange toda a extensão da ant'ga Capitania de
São Vicente. Está provisoriamente catalogado na lista n'' 2, documento n* 1.25-1 do citado Arquivo da Casa de Mateus.

«Eu terei cuidado de procurar tudo em o que V. Excia.
me mandar, me acharei sempre pronto, com a maior vontade
e escravidão.
«Deus Guarde a V. Excia. muitos anos.
«Vila de Santos, em 26 de agosto de 1765.
«De V. Excia., Meu Senhor,
«Sobrinho e menor Criado
«D. Luís Antônio de Sousa
«limo. e Exmo. Sr. Dom João de Faro» (3) .

«RELAÇÃO DAS VILAS E FREGUESIAS DA CAPITANIA
DE SÃO PAULO»
Anexa à carta do Morgado de Mateus ao Principal
D. João de Faro, que transcrevemos em capítulo anterior,
encontra-se a «Relação» do título acima, que a seguir reproduziremos com as três Notas que a acompanham, duas das
(2) O difícil problema consistiria em colocar em um mapa, de acordo
com demarcações hipotéticas, pois nunca se fizeram no terreno, as povoações que respectivamente ficariam dentro do rumo das dez léguas de
costa da Capitania de Santo Amaro, das cem léguas da Capitania de
São Vicente, das léguas (exatamente não se sabe quantas) da Capitania
de Nossa Senhora da Conceição de Itanhaém, das quarenta léguas da
Capitania de Nossa Senhora do Rosário de Paranaguá (as antigas Terras
de Santana) . Excluindo-se, é claro, as que desde os séculos XVI e
XVII já se teriam tirado à Capitania Hereditária de São Vicente, por
pertencerem à Capitania Real de São Sebastião do Rio de Janeiro, quiçá
à de Cabo Frio.
(3) Arquivo da Casa de Mateus, citado, lista n0 2, documento
n' 1.252.
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quais mais contribuem para obscurecer as localizações desejadas, que para esclarecê-las.
Primeiro grupo; Mogi das Cruzes, Jacarahy, Tabaté,
Pindamonhangaba, Guaratinguetá — nessa grafia e todas
com a indicação de serem Vilas. E mais — Facão e
Piedade, indicadas como Freguesias.
Acompanha o primeiro grupo a seguinte «Nota», elucidativa quanto ao limite da Capitania de São Paulo com a do
Rio de Janeiro: «Estas são as Povoações que correm da
Capitania de São Paulo para Leste, até o Rio Piraí, fim da
dita Capitania».
Segundo grupo: São João de Atibaia, Jundiaí, Mogi-Merim, Mogi-Guaçu, Parnaíba, indicadas como Vilas; Juqueri e
Jaguari, como Freguesias. «Nota»: «Não sei verdadeiramente a que rumo existem estas Vilas e, por isso, o não expresso nesta Relação».
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A «Relação» se encerra com nove «Aldeias Povoadas
pelos índios»: Pinheiros, São Miguel, Nossa Senhora da
Ajuda, Nossa Senhora da Escada, M'Boy, Carapicuíba, ítapecirica, São José (esta com a indicação de «Vila» - - São
José dos Campos) e Barueri ( 4 ) .
Embora se trate de simples «Relação», as indicações que
contém, inclusive os mencionados Rios Piraí e Canoas, que
seriam os limites Norte e Sul da Capitania, tornam este um
documento curioso e interessante quanto à extensão e povoamento da unidade administrativa desde 1765 sob o governo do Morgado de Mateus, D. Luís Antônio de Sousa Botelho e Mourão.

«.DECLARAÇÃO DAS CEM LÉGUAS DE COSTA»

Terceiro grupo: Itu, Sorocaba, Faxina, Apiaí, Itapetininga, Curitiba, Lajens — Vilas; Paranapanema — Freguesia.
«Nota»: «Estas Povoações todas têm a sua situação ao Sul
da Capital de São Paulo, e decorrem até o Rio das Canoas,
fim da Capitania, por aquela parte do Sul. Além destas, há
agora outras Vilas e Freguesias, de que também ignoro a
sua situação, por estarem espalhadas por entre as de que
acima se fez menção, e são as seguintes: Conceição de Guarulhos, Santo Amaro, Cutia, Araritaguaba, Nazaré — Freguesias; Santos, São Sebastião, São Vicente, Ubatuba, Iguape, Cananéia» — todas com a indicação — «Vila Porto de
Mar»; Paranaguá — «Vila Cabeça de Comarca»; Conceição
de Itanhaém e São Luís de Paraitinga — Vilas.

Ainda em anexo à carta do Morgado ao Principal
D. João de Faro, encontra-se no Arquivo da Casa de Mateus
uma «Declaração das cem léguas de costa que se pedem no
Estado do Brasil», evidentemente as da ex-Capitania de São
Vicente.
Não tendo havido, porém, no papel em apreço, uma nítida distinção quanto às dez léguas que antes competiam à
Capitania de Santo Amaro; às imprecisas léguas da Capitania de Nossa Senhora da Conceição de Itanhaém; e às quarenta léguas das antigas Terras de Santana, depois Capitania
de Nossa Senhora do Rosário de Paranaguá, — daí resultou,
inclusive pela repetição de uma distância (da Ilha Grande a
São Vicente), um total muito maior que aquele que deveria
ser o da doação primitiva da Capitania de São Vicente (55

Um total, portanto, de trinta e seis povoações, fora a
Capital, a Cidade de São Paulo, só indiretamente citada na
terceira «Nota» acima transcrita.

(4) Arquivo da Casa de Mateus, na Seção de Manuscritos da Divisão de Obras Raras da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, lista
n" 2, documento n" l .253.
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léguas do Rio Macaé ao Rio Curupacé ou Juqueriquerê, mais
45 léguas do impreciso Rio de São Vicente à Baía de Paranaguá) .
É o que se conclui da seguinte discriminação:
Para o Norte — Rio Curparce (sic), inclusive 13 léguas
acima de Cabo Frio
— De Cabo Frio ao Rio de Janeiro
—• Da Ilha Grande à Vila de São Vicente
Para o Sul — Do Rio de São Vicente à Conceição, Iguape
e Cananéia
— Mais doze léguas abaixo (até a Baía de Paranaguá)
Total excessivo

55 léguas
18 léguas
50 léguas
40 léguas
12 léguas
175 léguas

O próprio autor da «Declaração» notou que ela não
estava totalmente certa, porque registrou, quanto ao primeiro
trecho citado, de 55 léguas: «Na explicação deste rumo
parece que se enganaram, porque não corre pela mesma forma
que do papel que me entregaram consta».
Quanto ao trecho entre a Ilha Grande e a Vila de São
Vicente, de 50 léguas, erroneamente anotou, aumentando
muito as dez léguas da antiga Capitania de Santo Amaro:
«Todas estas 50 léguas de costa se metem de permeio, ficando
a Capitania de que se faz menção partida em duas». Referia-se à de São Vicente, mas absurdamente juntava as dez
léguas de Santo Amaro às quarenta ao Sul de Paranaguá,
Capitania desse nome, depois de ter sido apenas as Terras
de Santana, despovoadas no século XVI.
Registrou, nesse trecho, as seguintes povoações: Ilha
Grande, Parati, Ubatuba, Vila de São Sebastião, Bertioga,
Vila de Santos, Vila de São Vicente.
Quanto aos dois últimos trechos, para o Sul, arredondou:
«Estas 40 léguas, com as 12 fazem 50, que se compreendem
na Relação» (5) .
(5) Arquivo citado, lista n" 2, documento n' 1.255.

Como se vê, longe de esclarecer quanto à exata localização das cem léguas de costa da Capitania de São Vicente,
a «Relação» e a «Declaração» citadas apenas evidenciaram
não ter o autor, ou seus informantes, conseguido vencer a
confusão de latitudes então a respeito vigente. Como desculpa, quanto ao Morgado de Mateus, pode-se dizer que o
mesmo ainda estava há pouco tempo, no Brasil, quando
mandou as referidas informações ao Principal Faro. Ainda
não teria entrado em contato com um entendedor como Pedro
Taques de Almeida Pais Leme.
Entretanto, para mostrar que a confusão a respeito
chegou aos nossos dias, basta lembrar que não conseguiu
desfazê-la um autor que o tentou, Benedito Calixto, no livro
Capitanias Paulistas, São Vicente — Itanhaem — São Paulo,
publicado em São Paulo, 1924. Obra, esta, cujas primeiras
páginas um amigo do autor, João Capistrano de Abreu, começou a corrigir, mas desistiu de fazê-lo, certamente por
verificar que seria preciso reestudar todo o assunto, e, talvez,
escrever outro livro (6) ...
OUTRAS PESSOAS PARTICIPAM DA QUESTÃO
VIMIEIRO-LUMIARES

Em 1775 terminou o Morgado de Mateus o seu governo
em São Paulo. Regressou a Portugal, mas, mesmo lá, continuou a interessar-se pelo desenvolvimento do caso entre as
Casas dos Condes de Lumiares e Vimieiro, estes seus parentes, a propósito do pagamento, pela Coroa portuguesa, de
indenização relativa à incorporação da Capitania hereditária
de Nossa Senhora da Conceição de Itanhaem, impropriamente
considerada de São Vicente, por ocasião desse ato de 1753.
(6) Conforme exemplar pertencente à Sociedade Capistrano de
Abreu, do Rio de Janeiro.
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A prova de seu interesse encontramos na existência, no
Arquivo de sua Casa, ora na Biblioteca Nacional do Rio de
Janeiro, de várias cartas referentes àquele assunto. Às vezes
também de suas cópias autênticas, da mesma época. Divulgaremos aquelas, a seguir, em resumo ou integralmente, a fim
de mostrar como, de 1776 a 1788, no mínimo, ainda se continuou a tratar do assunto.

recebido em carta de 17 de agosto de 1776, viu que o Juiz
de Fora de Santos, Marcelino Pereira Cleto Cortez da Silva
e Vasconcelos, havia descoberto, em São Vicente, duas certidões, que remetia ao Conde, nas quais lhe achava um incontestável direito. E oferecia-se para fazer ainda mais,
em seu favor (7) .

Por outro lado, depois de vários anos de doença, em
1777 faleceu em São Paulo o historiador Pedro Taques de
Almeida Pais Leme, que tanto defendera os direitos da Casa
de Vimieiro à ex-Capitania de São Vicente. Motivo pelo
qual apareceu outra pessoa que em Santos passou a cuidar do
mesmo tema, embora sem o mesmo interesse histórico do
genealogista paulistano. Foi ele o Juiz de Fora da referida
Vila portuária, Marcelino Pereira Cleto Cortez da Silva e
Vasconcelos.
Em ordem cronológica veremos, a seguir, as peças epistolográficas que no riquíssimo Arquivo da Casa de Mateus
documentam a continuidade do episódio.

CARTA DO GOVERNADOR MARTIM LOPES LOBO DE
SALDANHA AO CONDE DE VIMIEIRO (1780)

O substituto de D. Luís Antônio de Sousa Botelho e
Mourão no governo da Capitania de São Paulo foi, de 1775
a 1782, Martim Lopes Lobo de Saldanha.
A 28 de junho de 1780, escreveu ao Conde de Vimieiro,
pretendente a reivindicar os citados direitos, uma carta, cujo
trecho essencial é o seguinte: depois de ter-se desenganado
de que um Religioso do Carmo, sobrinho de Pedro Taques
de Almeida Pais Leme, não lhe serviria para o fim que tinha
em vista, no qual punha o maior empenho, conforme pedido

CARTA DE MARCELINO PEREIRA CLETO AO CONDE
DE VIMIEIRO (1780)
Explica melhor a participação que passou a ter no caso,
a carta que a 15 de dezembro do mesmo ano de 1780, ao
Conde de Vimieiro dirigiu o citado Marcelino Pereira Cleto.
Motivo pelo qual a transcrevemos na íntegra, com as necessárias anotações:
«limo. e Exmo. Sr.
«Vindo a servir na Capitania de São Paulo o lugar de
Juiz de Fora das Vilas de Santos e São Vicente, de que
tomei posse a 9 de fevereiro do ano de 1779, logo no Rio de
Janeiro houve quem me recomendasse a averiguação do que
era antigamente a Capitania de São Vicente; pude encontrar
estas notícias, principalmente em um papel composto pelo
Sargento-Mor Pedro Taques, a quem julgo se tinha também
recomendado esta diligência, e posteriormente, falando em
São Paulo ao General desta Capitania ( 8 ) , ele me participou
que tinha de V. Excia. as mesmas recomendações, e me
mostrou carta do Exmo. e Reverendíssimo Sr. Principal (9),
(7) Arquivo da Casa de Mateus, citado, lista n' l, documento n9 28,
carta n" 14.
(8) O Capitão J General e Governador Martim Lopes Lobo de
Saldanha.
(9) D. João de Faro. Principal da Santa Igreja Patriarcal de
Lisboa, tio do 4 Q Conde de Vimieiro, D. Sancho de Faro.
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em que se lhe repetiam; dei-lhe a notícia do papel e a cópia,
que tenho notícia já remetera a V. Excia.
«Por ele muito bem se mostra o incontraestável (sic)
direito da Casa de V. Excia. a cem léguas de Costa na
América, parte das quais se compreende hoje na Capitania
de São Paulo, e faz a melhor porção dela; mostra-se o que
era antigamente Capitania de São Vicente, as terras e Vilas
que nela estão hoje edificadas, as dissenções e dúvidas que
houve a respeito da Capitania de São Vicente, e o modo por
que a Coroa se apossou dela, contra as doações e direitos de
V. Excia.
«Ainda que aquele papel composto pelo Sargento-Mor
Pedro Taques esteja sofrivelmente bem deduzido pelos documentos que eu tenho visto, e razões que se me haviam
dado, por pessoas de melhor instrução que a dele, ma persuadi que haveria ainda melhores razões para demonstrar o
direito que à Capitania de São Vicente tem a Casa de
V. Excia.; e falando nesta matéria, repetidas vezes, a um
Religioso douto de São Bento desta Província do Brasil, e
ex-Provincial da mesma, bem instruído na História do Brasil
( 1 0 ) , ele as reduziu à formalidade no papel que remeto;
acho-o mais convincente que o de Pedro Taques, de que
V. Excia. já estará entregue; tudo o que diz se funda em
documentos que podem ser remetidos a V. Excia. com aviso
seu, e, como o acho melhor, tomo a liberdade de o remeter,
e escrever a V. Excia. pela primeira vez, liberdade que
( 1 0 ) Trata-se de Frei Gaspar da Madre de Deus (1715-1800). autor das Memórias para a Hi*tór'a do Capitania de São Vicente, hoje
chamada de São Paulo, do Estado do Brasil, obra cuja primeira edição
apareceu em Lisboa, 1797. Sendo Frei Gaspar grande amigo de Pedro
Taques. ajudavam-se em suas pesqu^sa^ históriras * geneali*ql<"~s, conforme devidamente apurou o historiador Afonso de Escragnolle Taunay, —
motivo pelo qual carecem de fundamento as alegações de Marcelino Pereira Cleto, quanto à superioridade de trabalhos do primeiro sobre os
do segundo.
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V. Excia. bem me pode desculpar, quando a ela só me anima
fazer-lhe presente um negócio que pode ser útil a V. Excia.,
e oferecer-me, pelo tempo da minha demora nesta Capitania, para remeter-lhe toda a informação e documento que
V. Excia. julgar lhe pode ser útil. Ainda que atualmente
não possa conseguir-se que a V. Excia. façam boa a doação
feita aos seus beneméritos e Ilustríssimos Ascendentes, pode
muito bem conseguir um despacho equivalente, como conseguiram os demais Donatários na América; e quando assim
seja, e para êse fim concorra este meu pequeno trabalho, eu
me lisongearei muito de ter feito a V. Excia. esse limitado
obséquio, e me serão muito estimáveis todas as ocasiões que
tiver, de repetir qualquer outro e de servir a V. Excia., a
quem desejo boa saúde continuada.
«Deus guarde a V. Excia. muitos anos.
«Santos, 15 d e dezembro de 1780.
«De V. Excia.
«Criado muito atento e venerador
«Marcelino Pereira Cleto» ( 1 1 ) .

CARTA DO MORGADO DE MATEUS AO MINISTRO
VISCONDE DE VILA NOVA DE CERVEIRA (1781)

Entretanto, em Lisboa prosseguia o caso relativo à exCapitania de São Vicente, como se vê da carta de D. Luís
Antônio de Sousa, escrita de sua Casa de Mateus, a 2 de
janeiro de 1781, dirigida ao H" Visconde de Vila Nova de
Cerveira, Ministro da Rainha D. Maria I.
(11) Arquivo citado, lista n5 l, documento n" 16.
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Nela declarou o ex-Governador de São Paulo que, em
cumprimento das ordens reais para entregar todos os papéis
concernentes à Capitania do Conde de Vimieiro, enviava um
original muito importante. Outros se encontravam em Lisboa,
onde possuía arcas, mas aonde não podia ir, no momento.
Não queria outra recompensa senão a de prestar serviço ao
Conde, a quem era muito obrigado (12) .

NOVA CARTA DO GOVERNADOR DE SÃO PAULO
AO CONDE DE VIMIEIRO (1781)
A prova de que o assunto da reivindicação dos direitos
à Capitania de São Vicente continuava a interessar ao Governador de São Paulo, Martim Lopes Lobo de Saldanha,
está em sua nova carta ao Conde de Vimieiro, de 28 de abril
de 1781, respondendo à que recebera, de 16 de fevereiro do
mesmo ano, sobre as duas certidões e o papel das notícias
que ao mesmo titular antes havia enviado. Ia apontar as
que vieram pedidas em relações.
Como de costume, não via com bons olhos o seu antecessor no governo paulista. Daí asseverar que «D. Luís
Antônio de Sousa não provou a menor verdade com que
segurou eu lhe tinha usurpado os sobreditos documentos».
Neles acharia o Conde mais do que pretendia. Mandaria
tudo. Já existiam dois Desembargadores nomeados e assistentes no Rio de Janeiro. Mandara a carta de Vimieiro ao
Juiz de Fora de Santos.
Terminou a missiva enviando lembranças a D. João de
Faro ( 1 3 ) .
(12) Arquivo citado, lista n" l, documento n9 24, carta n" 9.
(13) Arquivo citado, lista n' l, documento n9 29, carta n° 15.

CARTA DO VICE-REI LUÍS DE VASCONCELOS
AO CONDE DE VIMIEIRO (1781)
Também o notável Vice-Rei do Estado do Brasil, Luís
de Vasconcelos e Sousa, futuro Conde de Figueiró, por seu
primo Conde de Vimieiro foi posto a serviço de seu interesse
no caso.
Assim, em carta de julho de 1781, do Rio de Janeiro,
comunicou ter recebido o seu pedido. Pôs-se a procurar
notícias e provas desejadas para mostrar a compensação que
o Conde deveria pretender por seus direitos à Capitania de
São Vicente, «que ultimamente foi julgada pertencer-lhe».
Foram, entretanto, inúteis as suas pesquisas, apesar da Demonstração que recebeu, provavelmente a de autoria de Pedro
Taques. Faltavam papéis nos Arquivos ( H ) .
Mandou o Vice-Rei ao Governador de São Paulo, Martim Lopes Lobo de Saldanha, a carta do Conde de Vimieiro,
conforme cópia a este remetida. Nela pedia os documentos desejados, dizendo confusos os Arquivos do Rio de
Janeiro. Se o Governador pudesse indicar onde estariam,
dissesse (15) .
CARTA DE MARCELINO PEREIRA CLETO À CONDESSA
DE VIMIEIRO (1783)
Já a H de janeiro de 1783 foi à
que, de Santos, dirigiu-se Marcelino
conta do andamento de pesquisas de
à reivindicação de direitos quanto à
Vicente.

Condessa de Vimieiro
Pereira Cleto, dando
seu interesse, relativas
ex-Capitania de São

(H) Arquivo citado, lista n9 l, documento n' 25, carta n' 10.
(15) Arquivo citado, lista n9 l, documento n" 26, carta n" 11, em
copia.

- 118 Alegou que pedira um prazo de seis meses para as diligências que deveria fazer, mas achava-se impossibilitado de
concluí-las, julgando ter necessidade de mais tempo. Assegurava, porém, que não tardaria em dar mais notícias.
Muitos documentos já estavam prontos, outros iam-se copiando. Daria atenção ao pedido de certidões, «em nome suposto, quando haja dúvida de as passar no do Sr. Conde».
Já estava determinado a fazê-lo, quando fosse preciso.
Grande parte dos documentos estavam sob sua inspeção, no
Arquivo da Câmara de São Vicente, de que era Presidente.
Julgava, por isso, não encontrar dificuldades para conseguir
certidões. Assegurava ter grande interesse em que se fizesse justiça, por ver «S. Excia. excluída do direito à Capitania». Tinha empenho em obter os documentos necessários,
para que ao menos pudesse requerer indenização. (Como
finalmente ocorreu, acrescentamos) .
A respeito da Capitania e dos seus rendimentos, escreveu uma «Dissertação», da qual mandou cópia, anexa à carta.
Uma segunda via ficara em poder de seu irmão Luís José
Pereira Cleto. Se a Condessa quisesse vê-la, ser-lhe-ia
entregue (16) .
O referido trabalho do Juiz de Fora de Santos é a
«Dissertação a respeito da Capitania de São Paulo, sua decadência e modo de restabelecê-la», datada de 25 de outubro
de 1782. Acha-se publicada nos Anais da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, vol. XXI, de 1899, págs. 193/254
(Rio, 1900).
A propósito dos direitos da Casa de Vimieiro, aí escreveu, à pág. 224: «de toda esta Capitania está hoje de posse
a Coroa, expulsando dela, sem título, à Exma. Casa de Vimieiro, a quem pertence; é de crer que sendo Sua Majestade
(16) Arquivo citado, lista n" l, documento n' 17.
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informada do direito desta Casa, ou lhe compre a Capitania,
ou lhe dê dela conveniente ressarcimento, assim como tem
feito a respeito de outros Donatários da América, e passando
à Coroa a Capitania, por este título oneroso, pertencem à
mesma todos os direitos que nela tinha o Donatário, segundo
o foral dado para a dita Capitania no ano de 1535».

NOVA CARTA DO VICE-REI LUÍS DE VASCONCELOS
AO CONDE DE VIMIEIRO (1784)
A 3 de abril de 1784, novamente escreveu o Vice-Rei
Luís de Vasconcelos e Sousa ao 4" Conde de Vimieiro, dizendo ter recebido uma Instrução, remetida pelo Juiz de Fora
de Santos, que estava ordenando com os documentos que
tinha. Não enviou clarezas (certidões) da Real Fazenda,
porque estas só poderiam ir com ordem do Real Erário.
Referia-se aos rendimentos auferidos pela Coroa na ex-Capitania de São Vicente, a fim de ser paga à Casa de Vimieiro
a soma que lhe correspondesse. Todavia, ponderou que
também existiriam despesas a descontar ( 1 7 ) .

OUTRA CARTA DE MARCELINO PEREIRA CLETO AO
CONDE DE VIMIEIRO (1785)
A 25 de fevereiro de 1785, de Santos escreveu Marcelino Pereira Cleto ao Conde de Vimieiro, dizendo ter recebido
sua carta de 30 de agosto do ano anterior, na qual o titular
acusava o recebimento do papel a respeito da ex-Capitania
de São Vicente, com o que ficara satisfeito, pois já se dispunha a enviar outro, preocupado com a demora havida.
(17) Arquivo citado, lista n" l, documento n9 26, carta 12. Cópia,
como documento n° 27, carta 13.
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Achava indiscutível o direito do Conde à Capitania, não
podendo haver razão justa pela qual se pudesse deixar de
dar-lhe, senão o equivalente, o que seria impossível, mas
alguma coisa significante. E exemplificou: a Coroa dera ao
Marquês de Cascais, por 50 léguas de costa de sua doação,
40.000 cruzados, mais 4.000 de luvas ( 1 8 ) . Mas este
preço não poderia regular o do Conde de Vimieiro. Aquelas
50 léguas só continham poucas povoações e as suas estavam
bem povoadas, tendo grandes cidades e vilas, compreendendo
um grande território de Minas em seu sertão. O Visconde
de Asseca tirou melhor partido de sua Capitania, sem embargo de ser «mais pequena». Obteve o título de Grande
(19) e 4.000 cruzados de renda anual. Parece que seria
este o caminho mais certo para se estipular a indenização
devida.

truido que seja de qualquer dúvida, poderei melhor convencê-la» .
Com tão boa disposição, era de se esperar que Marcelino Pereira Cleto acabasse fazendo algum pedido ao Conde.
Assim, escreveu que, se merecesse os seus bons ofícios, «gostaria de sair deste lugar, no qual estou servindo por sete
anos, se bem que fosse despachado para outra da mesma
América».
Terminou fazendo votos pelo «sossego e bom divertimento» do Conde, «acompanhado de seus livros e Gabinete
de História Natural em Alcoentre» ( 2 0 . )

Embora fosse bem certo o seu direito, como o Conde
lhe dissesse que a respeito não deixariam de mover algumas
dúvidas, pedia que lhas comunicasse, à proporção que fossem
aparecendo. Era bem provável que enviasse mais documentos, visto que, «depois de ter feito o papel que enviei a
V. Excia., entrei na diligência de tirar um exato apontamento de todas as notícias para conhecimento da verdade da
História da América, tirando-os dos Arquivos a que posso
chegar, como nesta diligência tenho encontrado mais documentos que respeitam à Capitania de V. Excia., por isso, ins(18) 44.000 cruzados eqüivaliam a 17:600$000. A indenização, que
deveria ser pelas Capitanias de Santo Amaro e Paranaguá, entendeu-se,
na época, que se referia à de São Vicente, pois o 6'-' Conde de Monsanto, depois l" Marquês de Casca:s, havia vencido a então Condessa de
Vimieiro, na questão entre eles suscitada.
(19) Realmente, pela cessão da Capitania de São Salvador dos
Campos dos Goitacases, de D. José I recebeu o Visconde de Asseca, em
1753, sua elevação às honras e prerrogativas de Conde, com 3.OCO cruzados de renda (equivalentes a 1:200$000). segundo D. Antôn:o Caetano de Sousa nas Memórias Históricas e Genealógicas dos Grandes de
Portugal (Lisboa, 1755), págs. 253/254.

NOVA CARTA DE MÀRCELINO PEREIRA CLETO À
CONDESSA DE VIMIEIRO (1786)
Tendo em vista, principalmente, solicitar um favor, novamente escreveu Marcelino Pereira Cleto à Condessa de Vimieiro, de Santos, a 8 de janeiro de 1786.
Preliminarmente, agradeceu as mercês e a proteção que
já tinha recebido, assegurando que sua única ambição era
possuir um retrato do Conde de Vimieiro, «para o ter sempre
presente e conhecer a quem deve servir e de quem é inútil
criado».
Sabedor de que o estimável fidalgo Francisco da Cunha
e Meneses, General da Capitania, fora nomeado para governar o Estado da índia, pedia para com a proteção da Condessa ser despachado para Goa, ou que o tirassem de Santos,
onde já estava há sete anos.
Quanto à questão da Capitania de São Vicente, continuaria a enviar documentos que desfizessem quaisquer dúvidas sobre os direitos dos Vjrnieiros, Sugeriu, a propósito,
(20) Arquivo citado, lista n" l, documento n" 19, carta n'-' 4.
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que no requerimento que a respeito fosse feito, e de que desejava receber cópia, fosse transcrita a carta de D. João III
a Martim Afonso de Sousa, que se encontra no Tomo 6" das
«Provas» ao Livro 4" da História Genealógica, N" 3, de
D. Antônio Caetano de Sousa, no qual o Rei o distinguia
entre todos os Donatários, por seus serviços, querendo que
ficasse em posição melhor que os demais, na América, e entretanto seus descendentes é que a respeito estavam em pior
situação, tendo-se-lhes feito maior injustiça. E exemplificou:
ao sucessor do Donatário Duarte Coelho, de Pernambuco, o
Conde de Vimioso, D. Miguel de Portugal, deu a Coroa
80.000 cruzados em 1655 e o título de Marquês ( 2 1 ) . Entretanto, a Capitania de Martim Afonso era maior que
aquela (22) e tinha minas e diamantes, por isso mereceria
mais e, não obtê-lo, seria injustiça.

quês de Cascais, quando esta estava na «suposta posse da
Capitania», foram celebrados por escrituras de 23 de outubro
de 1697, 12 de maio e 5 de setembro de 1698. Em Itu regularmente se faziam, por ano, 16.000 arrobas de açúcar,
sendo o preço médio, em ano de menor safra, 800 réis. Por
ai se poderia ver o que só aquela terra poderia produzir.
Acrescentou que seus apontamentos o encaminhavam a
querer escrever memória sobre a História da América.
Esperava que em abril saísse do porto de Santos um
navio que pudesse levar aquela carta e mais algumas coisas
que pudessem ter lugar no Gabinete de História Natural do
Conde ( 2 4 ) .

Aconselhou o Conde a juntar ao seu requerimento um
mapa, de preferência o de Mr. d'Anville.
Terminou estimando tivesse todo o bom sucesso no novo
pedido (23) .
OUTRA CARTA DE MARCELINO PEREIRA CLETO
AO CONDE DE VIMIEIRO (1786)

Na mesma data da carta anterior, 8 de janeiro de 1786,
também ao Conde de Vimieiro escreveu Marcelino Pereira
Cleto, Juiz de Fora da Vila de Santos, aconselhando-o a
exigir pensão pelos engenhos e terras de Itu. Os últimos
ajustes a respeito feitos pelo Procurador da Casa do Mar(21) Aliás em 1716, sendo o título de Marquês de Valença, em
duas vidas, mais o de Conde de Vimioso, para o filho e o neto. 80.000
cruzados correspondiam a 32:000$000.
(22) Novo engano do correspondente, considerando-se o maior fundo
da Capitania de Pernambuco, até o meridiano resultante do que fora
previamente estipulado no Tratado de Tordesilhas, de 1494.
(23) Arquivo citado, lista n9 l, documento n" 20, carta n' 5.

NOVO PEDIDO DE MARCELINO PEREIRA CLETO À
CONDESSA DE VIMIEIRO (1786)

Em outra carta de Santos, H de fevereiro de 1786, à
Condessa de Vimieiro pediu Marcelino Pereira Cleto para
ser indicado ao lugar de Ouvidor de São Paulo, visto não ter
sido possível o seu desejado despacho para Goa. O referido
posto era de menos incômodo e o poria em muito melhor
condição para poder servir à Casa de sua correspondente,
ficando à sua disposição os Arquivos de quase todas as Vilas
da Capitania de São Paulo, ex-de São Vicente ( 2 5 ) .
O PRÊMIO A PERSISTÊNCIA DE MARCELINO PEREIRA
CLETO (1788)

A última carta de Marcelino Pereira Cleto dirigida ao
Conde de Vimieiro, que se encontra no Arquivo da Casa de
Mateus, é datada do Rio de Janeiro, 20 de fevereiro de 1788.
Nela acusa o recebimento de outra de seu correspondente, de
(24) Arquivo citado, lista n' l, documento n0 21, carta n' 6.
(25) Arquivo citado, lista n" l, documento n' 22, carta n' 7.
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17 de julho do ano anterior. Agradeceu sua proteção, pois
fora despachado para Porto Seguro, depois para a Ouvidoria
do Rio de Janeiro, de que tomara posse a 12 de janeiro.
Estava satisfeito. Servia com o Vice-Rei Luís de Vasconcelos e Sousa.
Estimaria que o Conde tivesse recebido documentos de
sua Capitania, que enviara; esperava remeter mais. Veria
Arquivos da Cidade, da Câmara e da Ilha Grande, se se não
haviam perdido os seus livros. Também esperava contribuir
para o Gabinete de História Natural do titular ( 2 6 ) .
Vê-se, pelo contexto, que o signatário conseguira, afinal,
a desejada promoção, graças à proteção dos Vimieiros.
No ano seguinte, funcionaria no processo dos conjurados
mineiros de 1789. Por uma Portaria de 7 de maio desse
ano, mandou o Vice-Rei que se procedesse à respectiva devassa, presidida pelo Desembargador José Pedro Machado
Coelho, servindo de Escrivão o Ouvidor e Corregedor da
Comarca do Rio de Janeiro, Marcelino Pereira Cleto. No
lugar que deveria caber a Tomás Antônio Gonzaga, envolvido naquele processo, foi promovido a Desembargador da Relação da Bahia, motivo pelo qual foi substituído naquela
função ( 2 7 ) .
Do exame da participação que no caso da reivindicação
de direitos pela ex-Capitania de São Vicente tiveram Pedro
Taques de Almeida Pais Leme (28) e Marcelino Pereira
Cleto, - - não haverá dúvida quanto a ter sido muito mais
valiosa a do primeiro, historiador e genealogista experimentado) Arqirvo citado, lista n" l, documento n1' 23, carta n'' 8.
(27) Cf. Lúcio José dos Santos — A Inconfidência Mineira (São
Paulo, 1927), págs. 478 e 500.
(28) Que no /orna! do Comércio, do R'o de Jane'ro, examinamos em
o'to Folhetins intitulados «Qirtas inéditas de Pedro Taques», publicados
em 25 e 30 de junho, 8, 22, 23 e 29 de julho, 5 e 12 de agosto de 1966.
Trabalho incluído neste volume.
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do, não pesquisador amador, e com o objetivo de apenas
conseguir proteção administrativa, como o segundo.
SOLUÇÃO DO CASO DA CAPITANIA DE SÃO VICENTE (1825)
Apesar da repetida alegação de terem os Vimieiros obtido sentença favorável na controvérsia da reivindicação relativa aos seus direitos pela ex-Capitania de São Vicente, somente em conseqüência do Tratado do Reconhecimento da
Independência do Brasil, celebrado pelo novo Império com
o Reino de Portugal, a 29 de agosto de 1825, teve solução
final a questão relativa às indenizações a serem pagas aos
herdeiros dos Donatários de antigas Capitanias Hereditárias
aqui situadas.
Assim, a propósito daquela, lê-se em documento do Arquivo Histórico do Itamarati, do Ministério das Relações
Exteriores:
«Relação dos vencimentos que» (faltam várias palavras
ao documento, danificado em sua parte superior) . . . «processada no Conselho Ultramarino; e a segunda na Contadoria Geral do Rio (29), consta pagarem-se a diversos, em
compensação dos bens que seus antepassados possuíam no
Brasil, e ficaram pertencendo à Coroa, a saber:
«1:600$000 — À Casa de Vimeiro» (aliás Vimieiro),
«pagos a quartéis vencidos e sem desconto da décima, pela
importância do juro que Sua Majestade foi servido mandar-lhe
(29) É curioso que, apesar da falta de palavras no cabeçalho do
documento, possa ser concluído que o processo respectivo corria pelo
Conselho Ultramarino, mas também na Contadoria Geral do Rio. Conforme o Almanaque da Cidade do JRio de Janeiro para o Ano de 1792,
transcrito na Revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, vol.
266, de janeiro-março de 1965, pág. 255, no R;o funcionava, naquele ano,
o Juízo da Administração dos Exmos. Viscondes de Asseca, ex-Donatários de São Salvador dos Campos dos Goitacases, de que era Administrador o poeta e Chanceler da Relação, Desembargador Antônio Dinis
da Cruz e Silva.
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pagar no Real Erário, pelo escambo da Capitania de São
Vicente, hoje denominada de São Paulo» (30) .
Como se vê, foi mesquinha, e não vultosa, como esperavam os Vimieiros e os defensores de seus direitos, no Brasil,
a indenização alcançada.
A propósito, aproveitamos a oportunidade para, à vista
da documentação inédita aqui apresentada, retificar o que a
respeito das Casas de Vimieiro e Lumiares expendemos em
trabalho intitulado «Liquidação das Donatárias», publicado
no Jornal do Comércio, do Rio de Janeiro, em Folhetins de
10, 17 e 24 de setembro de 1965, depois transcrito na Revista
c/o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, vol. 273, em
texto já corrigido.
Conforme se viu nos vários documentos epistolares contidos nos capítulos de publicação agora terminada, a questão
judicial entre aquelas Casas nobres depois passou a ser
apenas entre a de Vimieiro e a Coroa portuguesa. E definitivamente só se resolveu depois que com a Independência do
Brasil assumiu o nosso país a responsabilidade pela indenização aos descendentes dos antigos Donatários, pelo direito que
por suas Capitanias pudessem alegar.
A História, especialmente a do Brasil, está sujeita a contínuas retificações, determinadas pelo aparecimento de documentos ainda escondidos em Arquivos públicos e particulares, como o da Casa de Mateus (31) .
(30) Arquivo Histórico do Itamarati, Catálogo da Parte III — 37
— Documentos Históricos, Segunda Serie, Avulsos de 1822-1930, pág.
152, n9 10, documento guardado na lata n9 249, maço 4. — Cf. Hélio
Vianna — «L''qu!dação das Donatárias ( I I I ) » , no Jornal do Comércio,
do Rio de Janeiro, de 24 de setembro de 1965, trabalho reproduzido na
Revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, vol. 273, de
outubro-dezembro de 1966.
(31) Este trabalho prmeiramente se publicou no Jornal do Comércio,
do R'o de Janeiro, cm Folhetins de 16, 23 e 30 de setembro, 7 e 14 de
outubro de 1966.
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